
UCHWAŁ A NR 178/2019 
ZARZĄ DU POWIATU WRZESINSKIEGO 

z dnia 7 maja 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

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

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje: 

1. W uchwale nr 17/111/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

2019, poz. 993) zmienionej uchwałą nr 24/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

14 lutego 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 143/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

26 marca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 32N/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

4 kwietnia 2019 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2019 rok 

zwiększa się o kwotę 257.591,00 zł 

to jest do kwoty 126.968.541,71 zł 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 257.591,00 zł 

to jest do kwoty 77.551.010,31 zł 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych 

w kwocie 49.417.531,40 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2019 rok zwiększa 

się łączne dochody o kwotę 257.591,00 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 2019 rok 

o kwotę 256.188,00 zł 

to jest do kwoty 16.727.132,00 zł. 

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

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok przyjmuje 

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



4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2019 rok 

zwiększa się o kwotę 257.591,00 zł 

to jest do kwoty 131.744.131,59 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 257.591,00 zł 

to jest do kwoty 73.920.624,73 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

w kwocie 57.823.506,86 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2019 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 257.591,00 zł poprzez wprowadzenie zmian 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 2019 rok 

o kwotę 256.188,00 zł 

to jest do kwoty 16.727.132,00 zł. 

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

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 
I 

Dlonizy J. śnewicz 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 178/2019 

Zarządu Powiatu Wrzesińsklego 
z dnia 7 maja 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu WrzeshIskiego na 2019 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 257.591,00 zł z tytułu: 

1) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.129.2019.7, że Zarządzeniem nr 141/19 

z dnia 18 kwietnia 2019 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 

852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 11.160,00 zł  z przeznaczeniem na realizację programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 
2019 roku, że decyzją Ministra Finansów nr IVIT/ST5.4143.3.15.2019.MF.682 z dnia 

18 kwietnia 2019 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 801, 

rozdział 80105 § 2130 o kwotę 1.403,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w roku 2019; 

3) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 

2019 roku, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.61.2019.MF.7I4 z dnia 8 kwietnia 

2019 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 750, r07£17iał 75045 

§ 2110 o kwotę 6.750,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji 

lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się 
do kwalifikacji wojskowej; 

4) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18 kwietnia 

2019 roku, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.48.2019.MF.876 z dnia 

12 kwietnia 2019 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 754, 

rozdział 75411 § 2110 o kwotę 223.278,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch 

przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" 

oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych 

w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020; 

5) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2019.7, że Zarządzeniem nr 131/19 
z dnia 4 kwietnia 2019 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 710, 
rozdział 71015 § 2110 o kwotę 15.000,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej 

działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 257.591,00 zł,  z tego dla: 

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa  się plan w rozdziale 85205 

o kwotę 11.160,00 zł  zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego, 



2) Zespołu Szkól Specjalnych we Wrześni zwieksza się plan w rozdziale 80105 o kwotę 

1.403.00 zł  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa  się plan w rozdziale 75045 o kwotę 6.750,00 zł 

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

4) Komendy Powiatowej Pafistwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 
75411 o kwotę 223.278,00 z1 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

5) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 
71015 o kwotę 15.000 00 z1 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. 

3. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

W ZaStępSbNii , nik Powiatu 
Głó 'ny Kshwy 

Anł Jł acz 
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