
UCHWAŁA NR 557/2017 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2016 roku, poz. 8311) zmienionej uchwałą 175/XXVTTT/2017 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej obejmujący wydatki budżetu na 2017 rok po dokonaniu 

zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 765,00 zł

to jest do kwoty 294.439,00 zł

2) nie zmienia się rezerwa celowa w kwocie 548.792,00 zł

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

b) nie zmienia się rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu 

zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty,

w kwocie 124.569,00 zł,

w kwocie 424.223,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POW! A lU
Vv irti. Uzasadnienie

do Uchwały nr 557/2017 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 765,00 zł i przeznacza się dla:

1. Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się o kwotę 765,00 zł w rozdziale 01005 

z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie

738,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 27,00 zł. Niniejsze wynika z pisma Wojewody 

Wielkopolskiego nr GK-II.3122.1.2017.2 z dnia 8 lutego 2017 roku, w którym stwierdzono, 

że dotacja przyznana na 2016 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 01005 

została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

W 2015 roku Powiat Wrzesiński wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego przyznanie 

dodatkowych środków na zlecenie kontroli poprawności sporządzonego operatu klasyfikacyjnego 

części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 174/2 o pow. 2,1653 ha -  kontrola i zasadność zmiany gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów z Rlllb na RIVa. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.495.5045.4 

z dnia 12 listopada 2015 roku poinformował, że na podstawie Zarządzenia Wojewody 

Wielkopolskiego nr 637/15 z dnia 10 listopada 2015 roku zmienił plan dotacji celowych na rok 

2015 poprzez między innymi zwiększenia w dziale 010, rozdziale 01005 § o kwotę 738,00 zł 

z przeznaczeniem na sfinansowanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych 

w Kołaczkowie, gmina Kołaczkowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 174/2. 

Kwota przyznanej dotacji w 2015 roku nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż realizacja 

zadania polegającego na zmianie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie jest procesem 

krótkotrwałym oraz wymaga dobrych warunków atmosferycznych, w których klasyfikator może 

rzetelnie dokonać swojej oceny i opinii gruntów, co nie było możliwe do przeprowadzenia w tak 

krótkim czasie. Jednocześnie składając zapotrzebowanie na środki finansowe na rok 2016 

niezbędne na realizację zadań dotyczących geodezji i kartografii uwzględniła powyższą kwotę 

wskazując zapotrzebowanie wielkości 2 000,00 zł na zadania w dziale 010 Rolnictwo o łowiectwo, 

rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Dotacja w niniejszym 

rozdziale została przyznana na 2016 rok pismem nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 

2015 roku. Zatem w 2016 roku zlecono kontrolę poprawności sporządzonego operatu 

klasyfikacyjnego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kołaczkowo, gmina 

Kołaczkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174/2 o pow. 2,1653 ha — kontrola 

i zasadność zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów z Rlllb na RTVa. Za niniejszą usługę 

zapłacono kwotę 738,00 zł. Po weryfikacji przedłożonego sprawozdania merytorycznego za 2016
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rok w piśmie Wojewody Wielkopolskiego znak GK-II.3122.1.2017.2 z dnia 8 lutego 2017 roku 

wskazano, iż dotacja w kwocie 738,00 zł została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.
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