
U C H W A Ł A N R 152/2015 
Z A R Z Ą D U P O W I A T U W E WRZEŚNI 

z dnia 11 sierpnia 2015 roku 

f sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok 

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

2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

1. W uchwale 15/111/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok zmienionej uchwałą nr 23/IV/2015 

Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej uchwalą nr 60/2015 

Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 33/V/2015 

Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 104/2015 

Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej uchwalą nr 40/VI/2015 

Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 119/2015 Zarządu 

Powiatu we Wrześni z dnia 2 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 46/VIII/2015 Rady 

Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 132/2015 Zarządu 

Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwalą nr 137/2015 Zarządu 

Powiatu we Wrześni z dnia 14 lipca 2015 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2015 rok 

zwiększa się o kwotę 65.262,00 zł 

to jest do kwoty 64.633.244,00 zł 

z tego: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.262,00 zł 

to jest do kwoty 60.462.754,00 zł 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych 

w kwocie 4.170.490,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2015 rok zwiększa 

się łączne dochody o kwotę 65.262,00 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 2015 rok 



o kwotę 65.262,00 zł 

to jest do kwoty 9.423.196,00 zł. 

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

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok przyjmuje 

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

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2015 rok 

zwiększa się o kwotę 65.262,00 zł 

to jest do kwoty 64.840.488,00 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.262,00 zł 

to jest do kwoty 58.958.156,00 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

w kwocie 5.882.332,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2015 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 65.262,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 

do niniejszej uchwały. 

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

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok 

o kwotę 65.262,00 zł 

to jest do kwoty 9.423.196,00 zł. 

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

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 152/2015 

Zarządu Powiatu we Wrześni 
z dnia 11 sierpnia 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 65.262,00 zł z tytułu: 

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.264.2015.3 z dnia 23 lipca 2015 roku, 

informujące, iż decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/002204/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 852, rozdział 85203 §2110 

o kwotę 26.784,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotyczy 

miesięcznego zwiększenia dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie 

od października do grudnia 2015 roku - Środowiskowy Dom Samopomocy Pietrzyków 

13.020,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy Gozdowo 13.764,00 zł, 

2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.258.2015.8 z dnia 20 lipca 2015 roku, 

informujące, iż decyzją Ministra Finansów nr MF/FS9/002200/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 853, rozdział 85321 §2110 

o kwotę 38.478,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, o któiych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 65.262,00 zł, z tego dla: 

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy Pietrzyków 

zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 13.020,00 zł oraz Środowiskowy Dom 

Samopomocy Gozdowo zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 13.764,00 zł zgodnie 

z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 

38.478,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. 

3. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 80195 do rozdziału 80146 w kwocie 

407,00 zł na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu 

pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcie rozwoju szkól z terenu 

powiatu wrzesińskiego". 

4. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. ^ 
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