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UCHWAŁA NR 41/VI/2019 
RADY POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 27 maja 2019 roku 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

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

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) uchwała się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 17/E1J/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 uchwalą nr 32/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

4 kwietnia 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 178/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

7 maja 2019 roku dokonuje się następujących zmian: 

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

 

zwiększa się o kwotę 42.445,25 zł 

to jest do kwoty 127.010.986,96 zł 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42.445,25 zł 

to jest do kwoty 77.593.455,56 z1 

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 42.445,25 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

zwiększa się o kwotę 1.009.289,81 zł 

to jest do kwoty 132.753.421,40 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.359.289,81 zł 

to jest do kwoty 75.279.914,54 zł, 
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2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł 

to jest do kwoty 57.473.506,86 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

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

się łączne wydatki o kwotę 1.009.289,81 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 

do niniejszej uchwały. 

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2019 rok 

zmniejsza się wydatki majątkowe 

o kwotę 350.000,00 zł 

to jest do kwoty 57.073.506,86 zł, 

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.742.434.44 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek na rynku krajowym." 

7. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11.664.331,64 Zł, 

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.406.766,08 zł". 

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

W § 6 uchwały budżetowej zmienia się: 

 

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 55.000,00 zł 

to jest do kwoty 371.177,00 zł 

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 100.568,00 zł 

to jest do kwoty 828.434,00 zł 

a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu 2arząc172nia kryzysowego 

która wynosi 153.929,00 zł, 

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

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

która po zmianie wynosi 274.505,00 zł, 

c) nie zmienia się rezerwy na zadania majątkowe, która wynosi 400.000,00 zł. 
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9. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej zawierający „Wykaz zadań Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok" 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. 

Przew y Rady 

Marc Przyjemski 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 41/V1/2019 

Rady Powiatu Wrz,esińskiego 
z dnia 27 maja 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

L Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 42.445,25 z1 z tytułu: 

1) otrzymania odszkodowania przez Starostwo Powiatowe za szkody na mieniu (uszkodzenie 

lustra drogowego w miejscowości Sokolniki, uszkodzenia nawierzchni jezdni i pobocza 

ul. Szosa Witkowska we Wrześni, uszkodzenie bariery ochronnej na skrzyżowaniu o ruchu 

okrężnym we Wrześni) w kwocie 4.562,00 zł, 

2) otrzymania odszkodowania przez Starostwo Powiatowe za szkody na mieniu (uszkodzenie 

iluminacji świątecznej) w kwocie 8.312,00 zł, 

3) otrzymania darowizny przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie — Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Pietrzykowie w kwocie 500,00 zł 

4) otrzymania darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

w kwocie 4.710,00 zł, 

5) otrzymania darowizny przez Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 

9.528,00 zł 

6) zwiększonych wpływów za nocleg w internacie Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących w kwocie 1.807,00 zł, 

7) otrzymanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 13.026,25 zł 

z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego z przedmiotu „Edukacja wojskowa" 

w ramach realizacji „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych". 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.009.289,81 zł,  z tego dla: 

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa  się plan w rozdziale 80130 

o kwotę 2.183,00 zł  z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie ucznia. 

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa  się plan w rozdziale 80130 

o kwotę 9.528,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży do Garbsen. 

3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa  się plan w rozdziale 80130 

o kwotę 1.280,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia praktycznego uczniów 

technikum weterynaryjnego. 
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4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 

o kwotę 1.807,00 zł  z przeznaczeniem na wykonanie projektu sztandaru szkoły oraz opłacenie 

podatku VAT. 

5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 

o kwotę 15.850,00 zł z przeznaczeniem na wymianę sterowania kotła gazowego w kotłowni 

gazowej oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku sali gimnastycznej. 

6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 

o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z planowanym 

wyjazdem delegacji do Budapesztu. 

7) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 75295 

o kwotę 16.282,81 zł  z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego dla szkól 

ponadgimnazjalnych z przedmiotu „Edukacja wojskowa" w ramach realizacji „Pilotażowym 

programie wspierania szkół ponadginanazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych" (kwota 13.026,25 zł — z dofinansowania, kwota 3.256,56 zł 

— wkład własny). 

8) Starostwa Powiatowego zwiększa  się plan w rozdziale 60014 o kwotę 4.562,00 zł 

z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia. 

9) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 515.000,00 zł 

z przeznaczeniem na: 

a. zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2I62P na odcinku Galowo 

Małe — Grzybowo — budowa ciągu pieszo — rowerowego" o kwotę 150.000,00 zł, 

b. zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P — budowa chodnika 

w m. Krzywa Góra" o kwotę 90.000,00 zł, 

c. zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymyslawice — 

Chwalibogowo Osowo — aktualizacja dokumentacji projektowej" o kwotę 25.000,00 zł, 

d. zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P" 

o kwotę 250.000,00 zł. 

10) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę 8.312.00 zł 

z przeznaczeniem na zakup nowej iluminacji. 

11) Starostwa Powiatowego zwiększa  się plan w rozdziale 75020 o kwotę 6.500,00 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie pieczątek, identyfikatorów, tablic informacyjnych. 

12) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 5.535,00 zł 

z przeznaczeniem na demontaż anten telekomunikacyjnych znajdujących się na wieży 

Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa w Miłosławiu. 

13) Starostwa Powiatowego zwiększa  się plan w rozdziale 80195 o kwotę 2.500.00 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie audytu ex-post dla zrealizowanego zadania 

pn.: „Termomodernizacja i zmian sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego 
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się we Wrześni przy ulicy leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą 

społeczną". 

14)Starostwa Powiatowego zwiększą się plan w rozdziale 80195 o kwotę 280.140,00 zł 

z przeznaczeniem na g,ranty edukacyjne na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz 

wspierające edukację uzdolnionej młodzieży. Na organizację VI Powiatowego Pikniku 

Naukowego, Dzień Edukacji Narodowej. 

15)Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85412 o kwotę 10.000.00 zł 

z przeznaczeniem na realizację Zielonej Szkoły oraz międzynarodowej wymiany młodzieży. 

16)Starostwa Powiatowego zwiększą się plan w rozdziale 85416 o kwotę 10.000,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację stypendiów edukacyjnych. 

17)Starostwa Powiatowego zwiększą się plan w rozdziale 92605 o kwotę 45.000,00 zł 

z przemoczeniem na realizację Grantów Edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

na realizację Powiatowej Strefy Sportu. 

18)Starostwa Powiatowego zwiększą się plan w rozdziale 75095 o kwotę 700,00 zł 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składki członkowskiej 

na rzecz Związków Powiatów Polskich za rok 2019. 

19)Liceum Ogólnokształcącego zwiększa  się plan w rozdziale 80120 o kwotę 4.200,00 zł 

z przeznaczeniem na organizację 100-Lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza. 

20) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększą się plan w rozdziale 85321 o kwotę 

15.000,00 zł z przemoczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy zespół do spraw 

orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 

21) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie — Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Pietrzykowie zvvieksza  się plan w rozdziale 85203 o kwotę 500,00 zł  z przeznaczeniem 

na wycieczkę do Trójmiasta. 

22) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie zwiększą się plan w rozdziale 

85510 o kwotę 4.710,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania wypoczynku letniego 

dla podopiecznych. 

23) Domu Pomocy Społecznej zwiększa  się plan w rozdziale 85202 o kwotę 100.568,00 zł 

z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. 

24) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa  się plan w rozdziale 80130 o kwotę 10.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup komputerów. 

25) Starostwa Powiatowego zwieksza  się plan w rozdziale 70005 o kwotę 40.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup prawa użytkowania wieczystego części 

działki nr 3893/270 powierzchni 537 m2 położonej we Wrześni przy ul. Leśnej". 
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26) udziela się wsparcia na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadania pn.: „Naprawa 

poszycia dachowego pokrywającego budynek Posterunku Policji w Milosławiu 

przy ul. Palczyńskiej 3" w kwocie 50.000,00 zł, 

27) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 55.000,00 zł, 

28) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 100.568,00 zł. 

3. Ponadto dokonuje się w budżecie zmiany: 

1) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą nr 10/669/2019 z dnia 8 maja 2019 roku 

wskazało, że Uchwała nr 32/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2019 

roku została podjęta sprzecznie z przepisami prawa i zasadą spójności budżetu. 

Uchwałą nr 32/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku 

wprowadzono zmiany w budżecie na 2019 rok poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 

85508 o kwotę 8.838,00 zł, w tym na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w trybie 

interwencyjnym w rodzinie zastępczej w kwocie 757,00 zł. Wydatki te sklasyfikowano 

w paragrafie 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, 

związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Paragraf ten zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn. zm.) należy do grupy 

wydatków Dotacje na zadania bieżące, co zostało uwzględnione w załączniku nr 2 

do powołanej wyżej uchwały. Nie wyszczególniono planu wydatków w kwocie 757,00 zł 

w załączniku do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji 

w 2019 roku z uwagi na to, że wydatki w *2900 nie stanowią dotacji sensu stricto. 

Po ponownej analizie planowych wydatków ustalono, ze wydatki na pokrycie kosztów 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w trybie interwencyjnym winny być 

zaklasyfikowane do § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego (grupa wydatków: Wydatki związane z realizacją 

ich statutowych zadań). 

2) Dokonuje się zmiany w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 poprzez zmniejszenie 

o kwotę 787,20 zł zadania pn.: „Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy 

drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Spławie" realizowanego w rozdziale 60014. 

Kwota 787,20 zł zwiększy zadanie pn.: „Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej 

w miejscowości Grabowo Królewskie" realizowane w rozdziale 92605. 

3) W związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonuje się następującej zmiany: 

Wydatki z tytułu umowy wsparcia realizowane w ramach przedsięwzięcia „Długotrwałe 

zobowicganie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy 
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we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji" klasyfikowane jako 

wydatki majątkowe zostaną ujęte w Uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019-2027 jako 

wydatki bieżące — wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie nadmienia się, że pierwotny plan na 2019 rok w tym zakresie stanowił kwotę 

1.210.000,00 zł. W pierwszym kwartale w ramach tych środków na podstawie Uchwały 

nr 141/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów 

w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego dokonano wydatków na ten cel w kwocie 

305.000,00 zł. Zatem z planu na 2019 rok pozostaje kwota 905.000,00 zł. W związku 

z dokonanym wcześniej wniesieniem wkładu pieniężnego (w kwocie 305.000,00 zł) 

w uchwale budżetowej na 2019 rok dokonane zostanie przeniesienie pozostałych planowanych 

na ten cel środków w kwocie 905.000,00 zł na wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analogiczne zmiany 

zostaną dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w bieżącym roku budżetowym 

i latach następnych. 

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

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

qK PO" ATU 

eaa Alanwzew3, 
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