
UCHWAŁA NR 195/XXXI/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) art. 212 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 nr 175/XXVIII/2017 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 557/2017 Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 181 /XXIX/2017 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą 

nr 187/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku, zmienionej 

uchwałą nr 589/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku dokonuje 

się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok 

zwiększa się o kwotę 

to jest do kwoty 

z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 

to jest do kwoty

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 

to jest do kwoty

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2017 rok zwiększa 

się łączne dochody o kwotę 210.156,00 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 2017 rok

210.156.00 zł

73.217.934.00 zł

170.156.00 zł

65.264.097.00 zł 

40.000,00 zł

7.953.837,00 zł



o kwotę

to jest do kwoty

145.000,00 zł 

9.372.855,00 zł.

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

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok przyjmuje 

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

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok

zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 210.156,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 

do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2017 rok 

zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 108.950,00 zł

to jest do kwoty 12.464.296,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 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 2017 rok

o kwotę 145.000,00 zł

to jest do kwoty 9.372.855,00 zł.

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

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

8. W  § 6 uchwały budżetowej zm ienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 21.979,00 zł

zwiększa się o kwotę 

to jest do kwoty 

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.206.00 zł

65.143.696.00 zł,

108.950.00 zł

12.464.296.00 zł,

210.156,00 zł 

77.607.992,00 zł

to jest do kwoty

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

to jest do kwoty

to jest do kwoty 213.401,00 zł
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2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 

to jest do kwoty

26.000,00 zł 

424.933,00 zł

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

b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu 

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

9. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie 

i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w kwocie 124.569,00 zł,

która po zmianach wynosi 300.364,00 zł.
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 195/XXXI/2017 
Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 210.156,00 zł z tytułu:

1) udzielonego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” w kwocie 4.000,00 zł,

2) planowanego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w formie dotacji 

na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P -  budowa chodnika 

w miejscowości Otoczna” w kwocie 40.000,00 zł,

3) otrzymanej darowizny na pokrycie kosztów wypoczynku letniego wychowanków, transportu 

oraz wykonanie szafy na sprzęt sportowy w kwocie 21.000,00 zł przez Ośrodek Wspomagania 

Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

4) osiągniętych wpływów z tytułu wydawania duplikatów świadectw w kwocie 156,00 zł przez 

Liceum Ogólnokształcące,

5) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, 

że decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.60.2017.MF.641 z dnia 3 kwietnia 2017 roku 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110

o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę 

nieruchomościami, tj. na:

S  koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie -  

10.000,00 zł,

S  regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - 100.000,00 zł,

S  operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne:

S  do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości 

przejmowane pod budowę dróg publicznych -  25.000,00 zł,

S  w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń 

i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania 

zezwoleń na czasowe zajęcia nieruchomości gruntowej — 10.000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 210.156,00 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 3.200,00 zł

i w rozdziale 80134 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota dofinansowania),
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2) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę 

21.000,00 zł z przeznaczeniem na pokiycie kosztów wypoczynku letniego wychowanków, 

transportu oraz wykonanie szafy na sprzęt sportowy,

3) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 40.000,00 zł 

z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P 

-  budowa chodnika w miejscowości Otoczna”,

4) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 145.000,00 zł 

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:

S  koszty zrwiązane z aktualizacją opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie -  

10.000,00 zł,

S  regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - 100.000,00 zł,

S  operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne:

S  do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości 

przejmowane pod budowę dróg publicznych -  25.000,00 zł,

S  w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń

i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania 

zezwoleń na czasowe zajęcia nieruchomości gruntowej -10.000,00 zł.

5) o kwotę 156,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.135,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę 3.685,00 zł 

z przeznaczaniem na najem urządzeń wielofunkcyjnych (1.861,00 zł) oraz na usługi pocztowe 

(1.824,00 zł),

2) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 8.450,00 zł na zadanie 

majątkowe pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia -  Wrąbczynek -  

Zagórów — aktualizacja dokumentacji projektowej”,

3) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 

z perspektywą do roku 2024.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 26.000,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan wydatków 

w rozdziale 80130 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk 

egzaminacyjnych (10.000,00 zł) oraz na organizację XLI Okręgowej Olimpiady Wiedzy

i Umiejętności Rolniczych (3.000,00 zł),
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2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan wydatków 

w rozdziale 85410 o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup 

suszarki bębnowej do suszenia prania”,

3) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się w rozdziale 80120 o kwotę 1.500,00 zł 

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

4) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 800,00 zł i w rozdziale 

80134 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” (wkład własny).

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania, na które w 2017 roku planowane jest udzielenie dotacji 

na prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w rozdziale 92120 § 2720 

z: "Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na wymianę drzwi 

zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach " 

na "Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na renowacje drzwi 

zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach ".

6. W rozdziale 60014 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na wydatki majątkowe 

w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2942P — budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

7. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane dochody i wydatki budżetowe między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.


