
UCHWAŁA NR XXXII/230/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 - 4 i 8, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.305) Rada Miejska 
Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W uchwale Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Turku na rok 2021 zmienionej: 
Zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 stycznia 2021 r., 
Zarządzeniem Nr 20/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2021 r., 
Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 lutego 2021 r., 
Zarządzeniem Nr 31/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 lutego 2021 r., 
Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 lutego 2021 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 w  ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 132.608.000,20 zł zwiększa się 
o kwotę 468.620,00 zł do kwoty 133.076.620,20 zł, z tego: 
- dochody bieżące w wysokości 121.413.786,20 zł zwiększa się o kwotę 417.620,00 zł do kwoty 
121.831.406,20 zł 

- dochody majątkowe w wysokości 11.194.214,00 zł zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 
11.245.214,00 zł 

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji 
budżetowej: 

zmniejsza się w zł 

Dział Rozdział § Kwotę O kwotę Do kwoty 
758 75801 2920 19.405.629,00 297.931,00 19.107.698,00 

zwiększa się w zł 

Dział Rozdział § Kwotę O kwotę Do kwoty 
900 90002 0490 6.800.000,00 550.000,00 7.350.000,00 
921 92118 6257 534.319,00 51.000,00 585.319,00 

dodaje się w zł 

Dział Rozdział § Kwotę 
758 75814 0940 35.736,00 
851 85154 0940 27.465,00 
851 85195 0970 76,00 
852 85295 2700 15.000,00 
926 92604 0970 87.274,00 
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2) W § 1 w  ust. 2  w pkt 3) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych w wysokości 10.063.901,00 zł zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 
10.114.901,00 zł, 

3) W § 2 w  ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 135.832.839,40 zł zwiększa się 
o kwotę 1.258.620,00 zł do kwoty 137.091.459,40 zł, z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 119.352.356,40 zł zwiększa się o kwotę 713.620,00 zł do kwoty 
120.065.976,40 zł, 

- wydatki majątkowe w  wysokości 16.480.483,00 zł zwiększa się o kwotę 545.000,00 do kwoty 
17.025.483,00 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

zmniejsza się w zł 

Dział Rozdział § Kwotę O kwotę Do kwoty 
801 80101 4010 15.002.000,00 60.000,00 14.942.000,00 
801 80101 4110 2.541.510,00 10.000,00 2.531.510,00 
801 80104 4010 8.202.158,00 120.000,00 8.082.158,00 
801 80104 4110 1.400.988,00 27.923,00 1.373.065,00 

zwiększa się w zł 

Dział Rozdział § Kwotę O kwotę Do kwoty 
600 60017 6050 1.990.000,00 90.000,00 2.080.000,00 
700 70005 4270 2.500.000,00 100.000,00 2.600.000,00 
801 80101 6050 275.000,00 45.000,00 320.000,00 
851 85154 4210 15.000,00 39.769,00 54.769,00 
851 85154 4300 85.000,00 100.000,00 185.000,00 
851 85195 4300 45.000,00 76,00 45.076,00 
852 85295 4210 3.000,00 3.400,00 6.400,00 
852 85295 4300 5.000,00 1.000,00 6.000,00 
900 90002 4300 6.586.328,00 550.000,00 7.136.328,00 
900 90003 4300 1.972.090,00 9.924,00 1.982.014,00 
900 90004 4300 485.000,00 60.000,00 545.000,00 
900 90095 4300 1.000,00 15.000,00 16.000,00 
921 92118 6059 137.681,00 30.000,00 167.681,00 
926 92601 6050 545.000,00 250.000,00 795.000,00 
926 92604 4270 56.450,00 37.274,00 93.724,00 

dodaje się w zł 

Dział Rozdział § Kwotę 
700 70095 6050 35.000,00 
801 80104 6050 80.000,00 
852 85295 4010 8.000,00 
852 85295 4110 1.400,00 
852 85295 4120 200,00 
852 85295 4410 1.000,00 
900 90095 6050 15.000,00 
921 92120 4300 4.500,00 

4) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych , dokonuje się zmian: 
a) w dziale 600 - Transport i łączność 

Id: FB2541A1-0E01-4191-BF46-A4378CA31CA9. Podpisany Strona 2



-  w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne 
dodaje się: 
pkt 3 - „Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego”- kwota środków 

budżetowych 40.000,00 zł, 
pkt 4 - „Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu 

Wyzwolenia 6 i 7” - kwota środków budżetowych 50.000,00 zł, 
b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

-w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
w pkt 2 nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy 
budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki 1” 

- dodaje się: 
rozdział 70095 - Pozostała działalność 
pkt 1 - „Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku ul. Polskiej 

Organizacji Wojskowej 2” - kwota środków budżetowych 35.000,00 zł, 
c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

-  w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 
dodaje się: 
pkt 2 - „Adaptacja pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem oraz sanitariatu przy 

pomocniczej sali do zajęć sportowych w Szkole Podstawowej Nr 4” - kwota środków 
budżetowych 45.000,00 zł, 

- dodaje się: 
rozdział 80104 - Przedszkola 
pkt 1 - „Przebudowa przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o długości 

120 mb do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8” - kwota środków budżetowych 
80.000,00 zł, 

d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- dodaje się: 

rozdział 90095 - Pozostała działalność 
pkt 1 - „ Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy 

ulicy Powstańców Wielkopolskich” - kwota środków budżetowych 15.000,00 zł, 
e) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

-  w rozdziale 92118 - Muzea 
w pkt 1 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na 

funkcje użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku”- kwotę środków budżetowych 
w wysokości 672.000,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 702.000,00 zł, 

f) w dziale 926 -Kultura fizyczna 
- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 

w pkt 1 - „Budowa Skateparku” - kwotę środków budżetowych w wysokości 545.000,00 zł 
zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 735.000,00 zł, 

dodaje się: 
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pkt 2 - „Zmiana systemu dozowania chemii basenowej i układu pomiarowego na obiekcie 
krytej pływalni” - kwota środków budżetowych 60.000,00 zł. 

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 5 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały; 
5) W § 2 w  ust. 2  w pkt 3) kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.763.682,00 zł zwiększa się kwotę 30.000,00 zł do 
kwoty 11.793.682,00 zł; 

6) W § 3 
a) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 4.014.839,20 zł, sfinansowany 

zostanie przychodami: z emisji obligacji komunalnych, z tytułu niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950) 
ustawy”, 

b) w ust. 2 kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.529.869,00 zł zwiększa się 
o kwotę 790.000,00 zł do kwoty 8.319.869,00 zł; 

7) W załączniku nr 4 dokonuje się zmian: 
a) kwotę salda w wysokości 3.224.839,20 zł zwiększa się o kwotę 790.000,00 zł do kwoty 

4.014.839,20 zł, 
b) kwotę przychodów w wysokości 7.529.869,00 zł zwiększa się o kwotę 790.000,00 zł do kwoty 

8.319.869,00 zł, 
c) dodaje się: 

pkt V - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950) ustawy - kwota 
790.000,00 zł. 

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 4 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 
8) W § 7 w  ust. 2 kwotę wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 588.000,00 zł zwiększa się o kwotę 139.769,00 zł do kwoty 
727.769,00 zł; 

9) W § 8 
a) w ust. 1 kwotę dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

6.804.000,00 zł zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 7.354.000,00 zł, 
b) w ust. 2 kwotę wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w wysokości 6.804.000,00 zł zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 
7.354.000,00 zł; 

10) § 9 otrzymuje nowe brzmienie: 
„1.  Ustala się przychody budżetu z tytułu środków pieniężnych niewykorzystanych w roku 2020, 

pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w wysokości 1.129.869,00 zł i przeznacza się je na wydatki majątkowe na zadania:  
1) Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy - 

990.000,00 zł, 
2) Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowe j Nr 1 przy ul. Parkowej budowa 

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej - 139.869,00 zł. 
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2. Ustala się dochody budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 15.076,00 zł i przeznacza się na: 
1) realizację programu „Wspieraj Seniora”-15.000,00 zł, 
2) realizację zadania w zakresie transportu osób, mających trudności w samodzielnym dotarciu, do 

punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 76,00 zł.”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Turku
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inwestycje 2021r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/230/21

Rady Miejskiej Turku z dnia 25.03.2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/215/20

Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2021r. 

Nazwa zadania Środki

budżetowe

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 240 000

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 160 000

1 Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową 10 000

2 Budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną 150 000

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne 2 080 000

1 Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego 1 000 000

2 Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy 990 000

3 Budowa ulicy Św.Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego 40 000

4 Wyłożenie kostką brukową ciagu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedli Wyzwolenia 6 i 7 50 000

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 645 401

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 610 401

1 Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal mieszkalny w budynku 54 088

przy ul. Kaliskiej 23

2 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego 556 313

przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Matejki 1

Rozdz. 70095 - Pozostała działaność 35 000

1 Wyłożenie kostką brukową ciagu komunikacyjnego w rejonie bloku na ul. Polskiej Organizacji 35 000

Wojskowej 2

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 241 400

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 241 400

1 Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich 181 400

automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek  

2 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 60 000

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 200 000

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 200 000

1 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000

Dz. 801 - Oświata i wychowanie 400 000

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 320 000

1 Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej  - budowa 275 000

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej

2 Adaptacja pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem oraz sanitariatu przy pomcniczej 45 000

sali do zajęć sportowych w Szkole Podstawowej Nr 4

Rozdz. 80104 - Przedszkola 80 000

1 Przebudowa przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowe o długości 120 mb 80 000

do budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 8

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 101 682

Rozdz. 90004 -  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 906 682

1 Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego 10 906 682

narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 80 000

1 Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne 80 000

źródła ciepła

Rozdz. 90015 - Oświatlenie ulic, placów i dróg 100 000

1 Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem 100 000

na budowę oświetlenia na terenie miasta

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 15 000

1 Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ulicy Powstańców 15 000

Wielkopolskich
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inwestycje 2021r.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 402 000

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 700 000

1 Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR 700 000

Rozdz. 92118 - Muzea 702 000

1 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję 702 000

użytecznosci publicznej - Muzeum Miasta Turku

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 795 000

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 795 000

1 Budowa Skateparku 735 000

2 Zmiana systemu dozowania chemii basenowej i układu pomiarowego na obiekcie krytej pływalni 60 000

Ogółem 17 025 483

Strona 2
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przychody 2021r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/215/20 Załącznik nr 2

Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2020 r. do Uchwały Nr XXXII/230/21

Rady Miejskiej Turku

z dnia 25.03.2021 r.

Plan  2021r.

Lp.     Wyszczególnienie                      P r z y c h o d y            R o z c h o d yWyszczególnienie Saldo Przychody Rozchody

2021r. 2021r.

4 014 839,20 8 319 869 4 305 029,80

I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ 305 029,80

   w tym:

1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 /WFOŚiGW/ 83 013,00

2 Kompleksowa tetrmomodernizacja dwóch komunalnych budynków 107 088,00

mieszkalnych przy ul. Górniczej 20 i 30 w Turku

3 Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków 114 928,80

mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku

II. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ 4 000 000,00

III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 6 400 000

      /§ 931/

IV.Przychody jednostek samorządu terytorialnego 1 129 869

     z niewykorzystanych środkow pieniężnych na rachunku 

     bieżącym budżetu, wynikajach z rozliczenia dochodów 

     i wydatków nimi finansowanych zwiazanych 

     ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

     określonymi w odrebych ustawach /§ 905/

V. Wolne srodki, o któłrycvh mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 790 000

     /§ 950/
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/230/21

Rady Miejskiej Turku

z dnia 25 marca 2021 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 468.620,00 zł, w tym:

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 297.931,00 zł zmniejsza się planowaną część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie
z informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe

- planuje się dochody w wysokości 35.736,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, wynikającego
z rozliczeń za 2020r.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- planuje się dochody w wysokości 27.465,00 zł z tytułu zwrotów, wynikających z rozliczeń dotacji
udzielonych w 2020 rok.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 76,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie transportu osób, mających trudności
w samodzielnym dotarciu, do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- planuje się dochody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wspierania seniorów
w czasie epidemii, w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- o kwotę 550.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą sposobu naliczania tych opłat i wysokości stawek
opłaty, przyjętych przez organ stanowiący.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92118 - Muzea

- o kwotę 51.000,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze
środków EFRR projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego
na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku, w związku z przesunięciem terminu
wpłaty części dofinansowania z roku 2020 na rok 2021.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- ustala się plan dochodów w wysokości 87.274,00 zł, w związku z pozyskaniem przez OSiR
środków z ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS, w ramach tarczy antykryzysowej.
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W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 1.258.620,00 zł, w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

- o kwotę 90.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadania:
„Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego” - 40.000,00 zł oraz „Wyłożenie kostką
brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6  i 7” - 50.000,00 zł,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowaną kwotę wydatków przeznaczonych na remonty
komunalnego zasobu mieszkaniowego.

W rozdziale 70095 - Pozostała działalność

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie:
„Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2”

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- o kwotę 70.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
i składki na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych,

- o kwotę 45.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadanie:
„Adaptacja pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem oraz sanitariatu przy pomocniczej sali
do zajęć sportowych w szkole Podstawowej Nr 4”.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- o kwotę 147.923,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
i składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach samorządowych,

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie:
Przebudowa przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o długości 120 mb do
budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8”.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 139.769,00 zł, ze środków pozostałych z rozliczenia roku 2020, zwiększa się planowane
wydatki na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 76,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na realizację zadania
w zakresie transportu osób, mających trudności w samodzielnym dotarciu, do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 - Pozostała działaność

- planuje się wydatki w wysokości 15.000,00 zł, ze środków otrzymanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wspierania seniorów
w czasie epidemii, w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- o kwotę 550.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w związku ze wzrostem kosztów realizacji tych zadań.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 9.924,00 zł zwiększa się planowane wydatki na oczyszczanie miasta, z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem ulic.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki , z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń
drzew i krzewów na terenie miasta.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

- o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na opracowanie
aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
Turku,

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup
i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby budynków komunalnych przy ulicy Powstańców
Wielkopolskich”.

W dziale 921 - Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92118 - Muzea

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie:
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcje użyteczności
publicznej - Muzeum Miasta Turku”, w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych
i koniecznych do wykonania , a nieujętych w projekcie o dofinansowanie ze środków EFRR /wydatki
niekwalifikowane/.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- planuje się wydatki w wysokości 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Turek.

W dziale 926 - kultura fizyczna

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

- o kwotę 250.000,00 zł zwiększa planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania:
„Budowa Skateparku” - 190.000,00 zł oraz „Zmiana systemu dozowania chemii basenowej i układu
pomiarowego na obiekcie krytej pływalni” - 60.000,00 zł.

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 37.274,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na remonty krytej
pływalni na terenie OSiR.
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