UCHWAŁA NR 249/XXXVIII/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 2017 roku, poz. 1868) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) 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/XXVHI/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, zmienionej uchwałą nr 195/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 596/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 201/XXXII/2017 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 651/2017 Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 209/XXXIII/2017 Rady
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017, zmienionej uchwałą nr 673/2017 Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 18 lipca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 213/XXXTV/2017 Rady
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 706/2017 Zarządu
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 219/XXXV/2017
Rady

Powiatu

Wrzesińskiego

z

dnia

30

sierpnia

2017

roku,

zmienionej

uchwałą

nr 224/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku, zmienionej
uchwałą nr 737/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku, zmienionej
uchwałą nr 743/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 3 października 2017 roku,
zmienionej uchwałą nr 760/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 października 2017,
zmienionej uchwałą nr 763/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 października 2017
roku, zmienionej uchwałą nr 242/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada
2017 roku, zmienionej uchwałą nr 799/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 listopada
2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok
zmniejsza się o kwotę

26.589,00 zł

to jest do kwoty

74.851.826,93 zł

z tego:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę

26.589,00 zł

to jest do kwoty

67.391.379,91 zł

2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie

7.460.447,02 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2017 rok zmniejsza
się łączne dochody o kwotę 26.589,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika
nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
o kwotę

117.140,00 zł

to jest do kwoty

10.722.200,91 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 § 1 ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok
o kwotę

1.800,00 zł

to jest do kwoty

200,00 zł.

Załącznik nr 3.2. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok przyjmuje
nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok
zmniejsza się o kwotę

26.589,00 zł

to jest do kwoty

75.656.781,93 zł

z tego:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę

189.369,00 zł

to jest do kwoty

68.813.970,91 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

162.780,00 zł

to jest do kwoty

6.842.811,02 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.
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6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zmniejsza
się łączne wydatki o kwotę 26.589,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2
do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2017 rok
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę

162.780,00 zł

to jest do kwoty

6.842.811,02 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
o kwotę

117.140,00 zł

to jest do kwoty

10.722.200,91 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

przyjmujenowe

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.3. do niniejszej uchwały.

9.

W § 2 ust. 3 pkt 2) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki na realizację zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok
o kwotę

1.800,00 zł

to jest do kwoty
Załącznik nr 3.4.

200,00 zł.
do uchwały budżetowej

zawierający wydatki na realizację zadań

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok przyjmuje
nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.4. do niniejszej uchwały.

10.

W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę

139.012,00 zł

to jest do kwoty

98.855.00 zł

2) nie zmienia się rezerwa celowa która wynosi

65.593.00 zł

a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
która wynosi

10.569,00 zł,

b) nie zmienia się rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu
zawodowego,

środki

na

nauczanie

która wynosi

indywidualne,

remonty,

nagrody

starosty,

55.024,00 zł.
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11. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:
1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę
to jest do kwoty

25.650,00 zł
1.104.818,02 zł,

2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
0 kwotę
to jest do kwoty

1.290,00 zł
3.873.915,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie
1 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr 249/XXXVm/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 26.589,00 zł, z tytułu:
1)

informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2017.2 z dnia 17 listopada 2017
roku, że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 552/17 z dnia 15 listopada 2017 roku
zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 855, rozdział 85508 § 2160
o kwotę

9.851.00 zł

z

przeznaczeniem

na

realizację

ustawy

o

pomocy

państwa

w wychowywaniu dzieci;
2)

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 9 listopada
2017 roku, że decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS1.4143.3.100.2017.MF.4312
z dnia 13 października 2017 roku, skorygowanego pismem nr FB-I.3111.386.2017.8 z dnia
27 listopada 2017 roku informującego o dokonaniu korekty decyzji Ministra Rozwoju Finansów z dnia
13 października 2017 roku nr MF/FS1/4143.3.100.2017.MF.4312 zwiększony został plan dotacji
celowych na rok 2017 w dziale 801 o kwotę 32.361,00 zł, z tego:
•

w rozdziale 80102 § 2130 o kwotę 5.811,00 zł,

•

w rozdziale 80120 § 2130 o kwotę 6.450,00 zł

•

w rozdziale 80130§2130o kwotę 20.100,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
3)

informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13 listopada 2017
roku, że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 532/17 z dnia 10 listopada 2017 roku
zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2017 poprzez:
•

zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75045 § 2110 o kwotę 2.900,00 zł,

•

zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75045 § 2120 o kwotę 1.800,00 zł,

•

zwiększenie

w

dziale

710,

rozdział

71015

§2110

o kwotę

8.000,00 zł

z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni na
bieżącą działalność m.in. na zakup wyposażenia;
4)

informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15 listopada 2017
roku, że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 550/17 z dnia 15 listopada 2017 roku
zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2017 poprzez:
•

zmniejszenie w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 4.000,00 zł,
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•

zwiększenie

w

dziale

710,

rozdział

71015§2110

z przeznaczeniem na pokiycie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego we Wrześni w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych
z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi;
5)

informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.433.2017.4 z dnia 15 listopada 2017
roku, że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 543/17 z dnia 14 listopada 2017 roku
zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 136.291,00 zł, z tego:
•

w dziale 010,

rozdział 01005 §2110o kwotę 2.000.00 zł,

•

w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 134.291.00 zł (,składki oyłacane za osoby
bezrobotne bez prawa do zasiłku)-,

6)

informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.434.2017.4 z dnia 15 listopada 2017
roku, że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 545/17 z dnia 14 listopada 2017 roku
zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdział 85205 § 2110
o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (ustawa budżetowa - programy korekcyjno-edukacyjne);

7)

zwiększonych wpływów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności
mieszkańców za pobyt w placówce o kwotę 20.000,00 zł:

8)

otrzymanych przez Dom Pomocy Społecznej kar umownych zwiększa się plan dochodów
0 kwotę 1.000,00 zł:

9)

zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł plan dochodów realizowanych przez Dom Pomocy
Społecznej z tytułu czynszów najmu;

10) zwiększonych wpływów z usług realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych
1 Ogólnokształcących o kwotę 5.637,00 zł:
11) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek awarii kaloryfera przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 2.806,00 zł:
12) zwiększonych wpływów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.551,00 zł (z tego: z tytułu czynszów najmu o kwotę
1.619,00 zł, wpływów z usług 1.519,00 zł, otrzymanego odszkodowania za graffiti na ścianach
budynku 1.413,00 zł);
13) otrzymanego odszkodowania przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000.00 zł:
14) otrzymanych przez Starostwo Powiatowe odszkodowań za szkody na mieniu powstałe
wskutek nawałnicy zwiększa się plan o kwotę 6.633,00 zł;
15) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
o kwotę 23.863,00 zł.
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2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 26.589,00 zł, z tego:
1)

w Powiatowym Centrum :Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w rozdziale, 85508
o kwotę

9.851,00 zł

z

przeznaczeniem

na

realizację

ustawy

o

pomocy

państwa

w wychowywaniu dzieci;
2)

w Zespole Szkół Specjalnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80102 o kwotę
5.811.00 zł

z przeznaczeniem

na sfinansowanie

wyposażenia gabinetów

profilaktyki

zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
3)

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 o kwotę
6.700.00 zł

z przeznaczeniem

na sfinansowanie

wyposażenia gabinetów

profilaktyki

zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
4)

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków w rozdziale
80130 o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;

5)

w Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 o kwotę
6.450.00 zł

z przeznaczeniem

na sfinansowanie

wyposażenia gabinetów

profilaktyki

zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
6)

w Zespole Szkół Politechnicznych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 o kwotę
6.700.00 zł

z przeznaczeniem

na sfinansowanie

wyposażenia gabinetów

profilaktyki

zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach
zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
7)

w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 10.700,00 zŁ z tego:
•

w rozdziale 75045 o kwotę 4.700,00 zł,

•

w rozdziale 70005 o kwotę 4.000,00 zł,

•

w rozdziale 01005 o kwotę 2.000,00 zł

zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego;
8)

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan wydatków w rozdziale
71015 o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego;

9)

w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85156 o kwotę
134.291.00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego;

10) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85205
o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (ustawa budżetowa - programy korekcyjno-edukacyjne);
11) w Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 o kwotę
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6)

Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 11.685,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie opinii stanu technicznego wraz

z programem robót

zabezpieczenia wieży budynku Powiatowej Sceny Kultury Zamkowej.

4. Ponadto w budżecie dokonuje się niżej wymienionych zmian:
1) zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja łazienek w Domu
Pomocy Społecznej" o kwotę 1.220,00 zł i przenosi się te środki na wydatki bieżące
realizowane przez tę jednostkę;
2) zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Zakup wózka widłowego" o kwotę
9.158,00 zł i przeznacza się te środki na nowe zadanie majątkowe pn.: "Zakup spawarek
inwertorowych z wyposażeniem ";
3) zmniejsza się plan dotacji dla organów prowadzących szkoły niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych w rozdziale 80120 o kwotę 400,00 zł i przenosi się te środki na dotację dla
Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych
zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
4) zmniejsza się w rozdziale 85295 plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizowanie
zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 640,00 zł i przenosi się te środki do rozdziału
85195 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
5) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 60014 o kwotę 84.000,00 zł i przeznacza się
wydatki inwestycyjne w rozdziale 75478 na zadanie majątkowe pn.: "Odbudowa mienia
uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku "

5. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami,
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

S^ ^ B^ IK POWIATU

'JfLŁłry8<&w s /
Matuszewska
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