UCHWAŁA NR 285/XLIII/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn. zm.) 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 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2018 roku, poz. 298), zmienionej uchwałą nr 264/XL/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 873/2018 Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 27 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 269/XLI/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 890/2018 Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 896/2018 Zarządu Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 276/XLII/2018 Rady Powiatu
Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2018 rok
zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty

1.127.284.00 zł
136.707.967,80 zł

z tego:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę
to jest do kwoty
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
to jest do kwoty

1.027.284.00 zł
69.552.925,80 zł
100.000,00 zł
67.155.042,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2018 rok zwiększa
się łączne dochody o kwotę 1.127.284,00 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 2018 rok
o kwotę
to jest do kwoty

53.339,00 zł
11.478.956,80 zł.

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok przyjmuje
nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
o kwotę

938.247,00 zł

to jest do kwoty

63.227.543,00 zł.

5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2018 rok
zwiększa się o kwotę

1.247.389,00 zl

to jest do kwoty

151.209.684,66 zl

z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę

1.230.910,00 zl

to jest do kwoty

69.287.014,53 zl,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

16.479,00 zł

to jest do kwoty

81.922.670,13 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2018 rok zwiększa
się łączne wydatki o kwotę 1.247.389,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2
do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2018 rok
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę

16.479,00 zł

to jest do kwoty

81.922.670,13 zł,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
o kwotę

53.339,00 zł

to jest do kwoty

11.478.956,80 zł.

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok przyjmuje nowe
brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.
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9.

W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o któiych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją
zadań j.s.t.
o kwotę

922.411,00 zł

to jest do kwoty

73.586.821,50 zł.

10.§ 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 14.501.716,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolnymi środkami jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżką z lat ubiegłych”.

11 .§ 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Okreśła się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.701.716,86 zł”.
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

14.830,00 zł

w kwocie

267.175,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę

60.656,00 zł

to jest do kwoty

450.788,00 zł

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

140.149,00 zł,

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

środki

na

nauczanie

indywidualne,

remonty,

która po zmianie wynosi

nagrody

starosty,

310.639,00 zł.

13.W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:
1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę

78.430,00 zł

to jest do kwoty

1.150.014,15 zł

2) zwiększa się ela jednostek spoza sektora finansów publicznych
0 kwotę

783.900,00 zł

w kwocie

4.137.809,09 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie
1 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
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§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały nr 285/XLm/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.127.284,00 zł z tytułu:
1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 marca 2018 roku nr MF/FS3.4143.3.47.2018.MF.564
zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 853 rozdział 85395 § 2110 o kwotę
13.200.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września
2007 roku o Karcie Polaka;
2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.16.2018.MF.107
zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o kwotę
1.687.00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia

15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu

niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy;
3) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.151.2018.4 z dnia 30 kwietnia 2018 roku,
że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 138/18

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę
5.700.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki
nieruchomościami;
4) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.149.2018.10 z dnia 15 maja 2018 roku,
że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 maja 2018 roku nr MF/FG3.4143.3.76.2018.MF.1290
zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę
32.752.00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa —
uregulowanie odszkodowania ustalonego w dniu 26 kwietnia 2018 roku w wyniku uzgodnień
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa
na własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/60 o powierzchni 0,0609 ha położonej
w Gutowie Wielkim, gmina Września, która z tytułu zatwierdzenia projektu podziału
na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Września znak WGA.683.138.2017 z dnia
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16 stycznia 2018 roku na wniosek właścicielki, przeszła z mocy prawa na własność Skarbu
Państwa;
5) środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia przyczepy przeciwpowodziowej
na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni (rozdział 75411
§ 2440);
6) otrzymanego odszkodowania przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni w kwocie 698,00 zł
na pokrycie szkody poniesionej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku (rozdział
80120 § 0950);
7) dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Jesteśmy aktywni” zwiększa się plan dochodów
w rozdziale 85395 o kwotę 938.247,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna
integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji

projektu planowane w 2017 roku dochody z tytułu dofinansowania nie zostały zrealizowane
w pełnej wysokości, zatem przenosi się te środki na 2018 rok poprzez zwiększenie planowanych
dochodów na 2018 rok o kwotę 938.247,00 zł;
8) otrzymanego z Województwa Wielkopolskiego dofinansowania do zadania pn.: „Budowa
obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu
sportowego przy ZSTiO we Wrześni”. Uchwałą nr XLV/1020/18 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku przyznano pomoc finansową dla Powiatu
Wrzesińskiego w ramach Programu „Szatnia na medal” w kwocie 100.000,00 zł (rozdział 92601
§ 6300).

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.247.389,00 zł, w tym z wolnych środków
pozostających na rachunku bankowym za 2017 rok kwota 120.105,00 zł, z tego dla:
1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 13.200,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku
o Karcie Polaka zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę
1.687,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia

15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności

i stopniu

niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
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o których mowa w art. 6 ust. 1

pkt 1 w/w ustawy zgodnie z

pismem Wojewody

Wielkopolskiego;
3) Starostwa Powiatowego zwiększasię plan w rozdziale 70005

o

kwotę 5.700,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
4) Starostwa Powiatowego zwiększa

się plan w rozdziale 70005

o

kwotę 32.752,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;
5) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale
75411

o kwotę 35.000,00 zł z

przeznaczeniem na zakup

doposażenia przyczepy

przeciwpowodziowej na potrzeby jednostki;
6) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę
698.00 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód poniesionych w wyniku nawałnicy, która miała
miejsce w 2017 roku;
7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę
938.247.00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Jesteśmy aktywni”, zwiększenie
wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Kwota 154.347,00 zł pozostaje
do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na „wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań j.s.t” a kwota 783.900.00 zł na „dotacje na wydatki finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”. Dotacja udzielana jest dla Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków majątkowych
w rozdziale 80130 o kwotę 15.700,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie: „Zakup kosiarki
samojezdnej do koszenia trawy”;
9) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 16.000,00 zł
z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego
w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”;
10) zwiększa się plan dotacji dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki o kwotę 65.000,00 zł
z przeznaczeniem na

opracowanie jubileuszowej

publikacji historycznej

o Powiecie

Wrzesińskim;
11) zwiększa się plan w rozdziale 75405 o kwotę 13.500,00 zł - wpłata na fundusz celowy
z przeznaczeniem na poprawę parametrów

wydajności istniejącej instalacji wentylacyjnej

w Powiatowym Centrum Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji we Wrześni;
12) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 125.126,00 zł.
z tego:
a) w rozdziale 70005 o kwotę 44.326.00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie do sezonu
i funkcjonowanie w okresie letnim Ośrodka Relax, zawarcie umowy cywilno-prawnej
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z inspektorem w związku z koniecznością dokonania przeglądów budynków
stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego,
b) w rozdziale 75020 o kwotę 3.500.00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarki,
c) w rozdziale 75075 o kwotę 26.000.00 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów
promocyjnych powiatu,
d) w rozdziale 92195 o kwotę 51.300.00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wizyty
delegacji z rejonu Smolewicze , realizację projektu „Aktywny Senior” oraz organizację
dożynek powiatowych;
13) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Roboty budowlane przy kościele
poewangelickim w Miłosławiu” o kwotę 615,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szyldu
na budynku;
14) zwiększa się plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana
sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10
na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” o kwotę 300.000.00 zł
z przeznaczeniem na utwardzenie terenu, nasadzenia zieleni, ogrodzenie, montaż elementów
małej infrastruktury oraz nadzór inwestorski;
15) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa
Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego
na terenie powiatu wrzesińskiego"" o kwotę 315.836,00 zł (wkład własny w projekcie
78.790,00 zł, wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie -

237.046,00 zł). Zadanie

współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania
9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”. Zmniejszenie dotyczy planu
wydatków na zadanie pn .'.„Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi
ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy
ul. Słowackiego 11 ”. Powyższe zmniejszenie wynika z faktu przyjęcia przy realizacji inwestycji
płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia
umowy. Pierwsza faktura, zgodnie z założeniami umowy oraz przedłożonym kosztorysem
inwestorskim przez Wykonawcę obejmować będzie roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty
fundamentowe, roboty izolacyjne roboty konstrukcyjne, ściany i ścianki działowe oraz dach.
Planowany termin płatności - rok 2018. Pozostały zakres prac uregulowany będzie w 2019 roku
po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.830,00 zł i przeznacza się dla:
1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 75095 o kwotę 1.400,00 zł
z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich;
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2) powiatów na dotacje na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień

z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych wychowawczych - zwiększa się plan w rozdziale 85508 o kwotę 6.430,00 zł;
3) Gminy Pyzdry na pomoc finansową w

formie dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie;
4) Gminy Kołaczkowo na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 60.656,00 zł i przeznacza się dla:
1) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 10.092,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (należność na rzecz powoda
wraz z odsetkami na niezgodne rozwiązanie umowy o pracę).
2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 45.564,00 zł (z tego: w rozdziale

80110 o kwotę 1.200,00 zł w rozdziale 80120 o kwotę 850,00 zł, w rozdziale 80130 o kwotę
43.514,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop,
wykonanie niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach szkolnych;
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych do spotkań rodzin
biologicznych z rodzinami zastępczymi i dziećmi oraz spotkań z psychologiem.

5. Ponadto w budżecie dokonuje się niżej wymienionych zmian:
1)

w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu „Szatnia na medal” dokonuje
się zmiany nazwy zadania majątkowego z: "Budowa obiektu szatniowo - sanitarno magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" na: "Budowa obiektu szatniowo sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO
we Wrześni” zgodnie

z treścią

Uchwały

Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego

przyznającej dofinansowanie;
2) zmniejsza

się

o kwotę 3.324.269,00 zł plan wydatków na zadanie

majątkowe

pn.: ,JRozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo
wm. Września" i przeznacza się te środki na zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa drogi
powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września".
6 . Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami,

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
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