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UCHWAŁA NR 208/2019 
ZARZĄ DU POWIATU WRIESIŃ SKIEGO 

z dnia 6 czerwca 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 2019 roku, poz. 869) oraz § 11 pkt 3 Uchwały 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 z 2019 roku, poz. 993) 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 24/1V/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 32/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

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

7 maja 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 41/V1/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

27 maja 2019 roku dokonuje się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 155.699,25 zł 

to jest do kwoty 127.166.686,21 zł 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.699,25 zł 

to jest do kwoty 77.749.154,81 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 155.699,25 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 174.614,25 zł 

to jest do kwoty 16.901.746,25 zł. 



Dionizy 

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 155.699,25 zł 

to jest do kwoty 132.909.120,65 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155.699,25 zł 

to jest do kwoty 75.435.613,79 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

w kwocie 57.473.506,86 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 155.699,25 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 174.614,25 zł 

to jest do kwoty 16.901.746,25 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 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 208/2019 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 6 czerwca 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 155.699,25 zł z tytułu: 

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23 maja 2019 roku, 

że decyzją Ministra Finansów nr 1V1F/FG3.4143.3.80.2019.W.1068 z dnia 20 maja 2019 roku 

zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 

o kwotę 124.400,00 zł  z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę 

nieruchomościami, w szczególności na: 

a) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa — kwota 90.400,00 zł, 

b) koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste — kwota 

8.000,00 zł, 

c) sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających 

wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych — 

kwota 24.000,00 zł, 

d) sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących zwrotu nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia 

w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie 

nieruchomości- kwota 2.000,00 zł; 

2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 roku, 

że decyzją Ministra Finansów nr MY/FS7.4143.3.58.2019.MF.941 z dnia 22 kwietnia 2019 roku 

zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 752, rozdział 75295 § 2110 

o kwotę 34.232,00 zł  z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Starz Pożarną zadań 

wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa z latach 

2017-2020 (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1828 z późn. zm.) w zakresie wyposażenia osobistego 

i ochronnego funkcjonariuszy; 

3) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7, że Zarządzeniem nr 198/19 

z dnia 24 maja 2019 roku zmniejszony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 852, 

rozdział 85202 § 2130 o kwotę 18.915,00 zł  w związku z korektą planu pod kątem 

wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 

roku zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1530 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia 

bieżącego roku nowych kosztów utrzymania; 

4) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 roku, 

że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.29.2019.W.502 z dnia 22 kwietnia 2019 roku 

zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 



o kwotę 15.982,25 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 

7 września 2007 roku o Karcie Polaka. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 155.699,25 zł,  z tego dla: 

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa  się plan w rozdziale 70005 o kwotę 

124.400,00 zł  zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, 

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa  się plan w rozdziale 

75295 o kwotę 34.232,00 zł  zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, 

3) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zninieisza  się plan w rozdziale 85202 o kwotę 

18.915,00 zł  zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego, 

4) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwieltsza się plan w rozdziale 85395 o kwotę 15.982,25 zł 

zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. 

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

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
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