
ZARZĄD POMATU 
WRZESU- SKIEGO 

UCHWAŁA NR 286/2019 
ZARZĄDU POWIATU WRZESNSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

Na podstawie art. 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych 

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

§ 1. W uchwale nr 17/M/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 uchwalą 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, zmienionej uchwałą nr 178/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

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

27 maja 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 208/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

6 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwalą nr 48/VI1/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

14 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 228/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

27 czerwca 2019 roku dokonuje się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 121.894,00 zł 

to jest do kwoty 127.349.525,94 zł 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 121.894,00 zł 

to jest do kwoty 77.931.994,54 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 121.894,00 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 121.894,00 zł 

to jest do kwoty 17.051.379,98 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 121.894,00 zł 

to jest do kwoty 133.408.311,38 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 121.894,00 zł 

to jest do kwoty 75.829.661,52 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

w kwocie 57.578.649,86 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 121.894,00 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 121.894,00 zł 

to jest do kwoty 17.051.379,98 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. 

7. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się: 

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 11.131,00 zł 

to jest do kwoty 148.026,00 zł 

2) nie zmienia się rezerwy celowej 

w kwocie 745.617,00 zł 

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

która wynosi 153.929,00 zł, 

b) nie zmienia się rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu 

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

która wynosi 191.688,00 zł, 

c) nie mienia się rezerwy na zadania majątkowe, która wynosi 400.000,00 zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 
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Dior:iz' • Jaśniewicz 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 286/2019 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 29 lipca 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 121.894,00 zł z tytułu: 

1) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.216.2019.2, że Zarządzeniem nr 252/19 

z dnia 2 lipca 2019 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 855, 

rozdział 85504 § 2110 o kwotę 34.410.00 zł  z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry 

start"; 

2) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.232.2019.6, że Zarządzeniem nr 259/19 

z dnia 12 lipca 2019 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 855, 

rozdział 85595 § 2110 o kwotę 20.202,00 zł  z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 roku, 

poz. 1111 z późn. zm.); 

3) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12 lipca 2019 roku 

zawiadamiającego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2019 roku 

nr MF/FS7.4143.3.129.2019.MT.2262 zwiększony  został plan dotacji celowych na rok 2019 

w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 65.068,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie 

skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku 

strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej; 

4) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2019.6 z dnia 16 lipca 2019 roku 

zawiadamiającego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2019 roku 

nr MF/FG3.4143.3.170.2019.MF.2327 zwiększony  został plan dotacji celowych na rok 2019 

w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 2.214,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 

wydatków na gospodarkę nieruchomościami — operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia 

wysokość odszkodowania za drogi (działanie 4.5.1.2). 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 121.894,00 zł z tego dla: 

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

27.210,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

2) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie zwiększa  się plan w rozdziale 

85504 o kwotę 7.200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 
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3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększą  się plan w rozdziale 85595 o kwotę 

20.202,00 zł  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększą  się plan w rozdziale 75411 

o kwotę 65.068.00 zł  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

5) Starostwa Powiatowego zwiększą  się plan w rozdziale 70005 o kwotę 2.214,00 zł zgodnie 

z pismem Wojewody Wielkopolskiego. 

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 11.131,00 zł  i przeznacza się te środki dla Starostwa 

Powiatowego na przygotowanie pomieszczeń dla szkoły muzycznej (rozdział 80132). 

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

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
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