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UCHWAŁ A NR 1319/2021 
ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2021 roku 

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 z późn.zm.) uchwała się, co następuje: 

W uchwale nr I79/XXV/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok (Dz. Utz. 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/XXVIII/2021 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 12 lutego 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 191/XX1X/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, zmienionej uchwałą nr 1105/2021 Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 206/XXX1/2021 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku, zmienionej uchwałą 

nr 211/XXXII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku, zmienionej 

uchwałą nr 1181/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 września 2021 roku, zmienionej 

uchwałą nr 1189/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 września 2021 roku, zmienionej 

uchwałą nr 214/XXX111/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 września 2021 roku, 

zmienionej uchwałą nr 1217/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 października 2021 

roku, zmienionej uchwałą nr 222/XXXIV/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

21 października 2021, zmienionej uchwałą nr 225/XXXV/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 listopada 2021 roku, zmienionej uchwałą nr 222/XXXIV/2021 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 21 października 2021, zmienionej uchwałą nr 239/XXXV1/2021 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 22.220,10 zł, 

to jest do kwoty 112.877.757,93 zł, 

I) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.220,10 zł, 

to jest do kwoty 97.034.920,16 zł, 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych 

w kwocie 15.842.837,77 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

    



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

się łączne dochody o kwotę 22.220,10 z1 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 26.590,10 zł 

to jest do kwoty 11.364.297,16 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 2) uchwały budżetowej zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok 

o kwotę 4.370,00 z1 

to jest do kwoty 215.286,00 zł. 

Załącznik nr 3.2. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok przyjmuje 

nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały 

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

zwiększa się o kwotę 22.220,10 zł, 

to jest do kwoty 112.421.701,02 zl, 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.220,10 zł, 

to jest do kwoty 92.992.107,79 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

w kwocie 19.429.593,23 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 22.220,10 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 26.590,10 zł 

to jest do kwoty 11.364.297,16 zł. 
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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 3.3. do niniejszej uchwały. 

8. W § 2 ust. 3 pkt 2) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki na realizację zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok 

o kwotę 4.370,00 zi 

to jest do kwoty 215.286,00 zł. 

Załącznik nr 3.4. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok przyjmuje 

nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.4. do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 1319/2021 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 21 grudnia 2021 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 22.220 10 d z tytułu: 

1) otrzymania informacji od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.477.2021.2 z dnia 

17 grudnia 2021 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 706/21 

z dnia 17 grudnia 2021 roku zmieniony został plan dotacji celowych na 2021 rok poprzez: 

a. zmnie szenie planu w dziale 750, rozdział 75045 § 2120 o kwotę 4.370,00 zł, 

b. zwiększenie  planu w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 3.590,10 zł 

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa związanych z realizacją 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 821 

z późn. zm.), 

2) otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.476.2020.6 z dnia 

20 grudnia 2021 roku, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 roku 

nr MF/FS7.4143.3.193.2021.MF.5319 zwiększony  został plan dotacji celowych na rok 2021 

w dziale 754, rozdział 75478 § 2110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 

ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku 

z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzenie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby 

powietrzne, intensywne opady, deszcze i osuwiska ziemi, 

3) otrzymania informacji od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2021.7 z dnia 

15 listopada 2021 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 598/21 

z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększony został pian dotacji celowych na 2021 rok w dziale 

710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 13.000 00 z1 z przeznaczeniem na bieżącą działalność 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 22.220,10 zł  z tego dla: 

I) Starostwa Powiatowego zmniejsza  się plan w rozdziale 75045 o kwotę 4.370,00 zł  zgodnie 

z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa  się plan w rozdziale 85508 o kwotę 3.590,10 zł 

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa  się plan w rozdziale 75478 o kwotę 

10.000,00 d  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 
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4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan w rozdziale 71015 o kwotę 

13.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. 

3. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między rozdziałami 

i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
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