
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz § 11 pkt 7) Uchwały nr 179/XXV/2020 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego 

na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 roku, poz. 739) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 179/XXV/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2021 

roku, poz. 739), zmienionej uchwałą nr 182/XXVI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

8 stycznia 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 184/XXVII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 22 stycznia 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 187/XXVTII/2021 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 12 lutego 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 191/XXIX/2021 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 1058/2021 Zarządu Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 197/XXX/2021 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2021 rok 

zwiększa się o kwotę 

to jest do kwoty

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 

to jest do kwoty

2) nie zmienia się dochodów majątkowych 

w kwocie

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2021 rok zwiększa 

się łączne dochody o kwotę 163.651,54 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

o kwotę 158.255,80 zt

to jest do kwoty 9.814.424,80 zł.

UCHWAŁA NR 1105/2021
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2021 roku

163.651.54 zł, 

109.284.093,23 zł,

163.651.54 zł, 

89.919.281,84 zł,

19.364.811,39 zł,



Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok przyjmuje 

nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

o kwotę 7.255,42 zł

to jest do kwoty 19.832.226,43 zł.

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2021 rok

zwiększa się o kwotę 163.651,54 zł

to jest do kwoty 114.170.158,58 zł,

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.651,54 zł

to jest do kwoty 88.795.679,89 zł,

2) nie zmienia się wydatków majątkowych

w kwocie 25.374.478,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2021 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 163.651,54 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 

do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

o kwotę 158.255,80 zł

to jest do kwoty 9.814.424,80 zł.

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją 

zadańj.s.t.

o kwotę 7.255,42 zł

to jest do kwoty 18.532.121,82 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

reiz



ZARZĄD POWlAi U
WRZESIŃSKIEGO , .Uzasadnienie

do Uchwały nr 1105/2021 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 8 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 163.651,54 zł z tytułu:

1) otrzymania informacji od Wojewody Wielkopolskiego FB-L3111.158.2021.7 z dnia 7 czerwca 

2021 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 231/21 z dnia 

2 czerwca 2021 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2021poprzez:

a. zmniejszenie w dziale 852, rozdział 85202 § 2130 planu o kwotę 1.859,68 zł 

w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg 

starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 roku

-  zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 38 z późn. zm.)

i wprowadzeniem od stycznia 2021 r. nowych kosztów utrzymania,

b. zwiększenie w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 planu o kwotę 100.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m. in. zakup mediów) dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

2) otrzymania informacji od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.154.2021.7 z dnia 4 czerwca

2021 roku, iż decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 maja

2021 roku nr MF/FS4.4143.3.187.2021.MF.1460 zwiększony został plan dotacji celowych 

na rok 2021 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 29.789,00 zł (dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy Pietrzyków) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy

społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) -  remont,

3) otrzymania informacji od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 7 czerwca

2021 roku, iż decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 maja

2021 roku nr MF/FS5.4143.3.48.2021.MF.1247 zwiększony został plan dotacji celowych 

na rok 2021 w dziale 801, rozdział 80153 § 2110 o kwotę 28.466,80 zł z przeznaczeniem 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 

na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu Terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art.57 

oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych,

4) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 o kwotę 7.255,42 zł w celu realizacji projektu 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów



opiekuńczo -  leczniczych, domów pomocy społecznejzakładów pielęgancyjno — 

opiekuńczych i hospicjów na czas COVTD -1 9 ”.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 163.651,54 zł, z tego dla:

1) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 7.255,42 zł 

z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom 

oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo — leczniczych, domów pomocy 

społecznejzakładów pielęgancyjno -  opiekuńczych i hospicjów na czas COVW - 19”,

2) Zespołu Szkot Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80153 o kwotę 28.466,80 zł

i przeznacza się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan w rozdziale 85203 

o kwotę 29.789,00 zł i przeznacza się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

4) Domu Pomocy Społecznej zmniejsza się plan w rozdziale 85202 o kwotę 1.859,68 zł zgodnie 

z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

5) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411

o kwotę 100.000,00 zł i przeznacza się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

3. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej.
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