
ZARZĄD POWIATU 

WR—ZESIŃSK/EGO 
UCHWAŁA NR 988/2018 

ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 
z dnia 29 czerwca 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok 

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

z 2017 roku, poz. 2077) uchwała się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 2581XXXIX12017 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/XL1/2018 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/XL11/2018 Rady Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 285/XL111/2018 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 292/XLV/2018 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2018 rok 

zwiększa się o kwotę 2.434,80 zł 

to jest do kwoty 138.020.335,60 zł 

z tego: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.434,80 zł 

to jest do kwoty 69.902.293,60 zł 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie 68.118.042,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. W załączniku nr I do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2018 rok zwiększa 

się łączne dochody o kwotę 2.434,80 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 2.434,80 zł 

to jest do kwoty 11.570.893,60 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 m- 3.1. do niniejszej uchwały. 

4. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2018 rok 

zwiększa się o kwotę 2.434,80 zł 

to jest do kwoty 154.022.052,46 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.434,80 zł 

to jest do kwoty 68.909.072,33 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie 85.112.980,13 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2018 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 2.434,80 zł poprzez wprowadzenie mian 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 2018 rok 

o kwotę 2.434,80 zł 

to jest do kwoty 11.570.893,60 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. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 988/2018 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 29 czerwca 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 2.434,80 zł z tytułu: 

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 25 czerwca 2018 

roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 roku 

nr MF/FS5.4143.3.84.2018.MF.1444 zwiekszony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 801 

rozdział 80153 § 2110 o kwotę 1.899,80 zł  z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 

szkól prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne — zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 

pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, 

2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 

roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 222/18 z dnia 21 czerwca 

2018 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855, rozdział 85504, 

§ 2110 o kwotę 535,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry 

start". 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2.434,80 zł  z tego dla: 

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85504 o kwotę 

535,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start". 

2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80153 o kwotę 1.899,80 zł 

z przeznaczeniem na zadanie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. 

STAROSTA 

jr.newicz 
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