
ZARZĄD POWTU 
kiVRZE-:SKE_--GO UCHWAŁ A NR 294/2019 

ZARZĄ DU POWIATU WRZESFŃ SKIEGO 
z dnia 8 sierpnia 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 finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz § 11 pkt 4) 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 2019, 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/N/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

14 lutego 2019 roku, zmienionej uchwalą 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/V1/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

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

6 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 48/V1112019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

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

27 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 286/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

29 lipca 2019 roku dokonuje się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 175.296,50 zł 

to jest do kwoty 127.524.822,44 zł 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 175.296,50 zł 

to jest do kwoty 78.107.291,04 zł 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych 

w kwocie 49.417.531,40 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

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

się łączne dochody o kwotę 175.296,50 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 175.296,50 zł 

to jest do kwoty 17.226.676,48 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 175.296,50 zł 

to jest do kwoty 133.583.607,88 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.296,50 zł 

to jest do kwoty 76.004.958,02 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 175.296,50 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 175.296,50 zł 

to jest do kwoty 17.226.676,48 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 załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2019 rok 

wprowadza się zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

8. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się: 

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.450,00 zł 

to jest do kwoty 143.576,00 zł 

2) nie zmienia się rezerwy celowej 

w kwocie 745.617,00 zł 
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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 

c 
Dionfzy J Śnie.wicz 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 294/2019 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 8 sierpnia 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 175.296,50 zł z tytułu: 

1) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 roku 

zawiadamiającego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 roku 

nr MF/FS9.4143.3.120.2019.MF.2781 zwiększony  został plan dotacji celowych na rok 2019 

w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 96.025,00 zł  z przeznaczeniem na finansowanie 

działalności zespołów orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

2) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku 

zawiadamiającego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 roku 

nr MF/FS9.4143.3.102.2019.MF.2733 zwiększony  został plan dotacji celowych na rok 2019 

w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 3.012,50 zł  z przeznaczeniem na zadania 

określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane przez powiatowe zespoły 

do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. I pkt 1 w/w ustawy; 

3) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 roku 

zawiadamiającego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 roku 

nr MF/FS4.4143.3.390.2019.MF.2917 zwiększony  został plan dotacji celowych na rok 2019 

w dziale 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 52.203,00 zł  z przeznaczeniem na realizację 

dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

4) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.261.2019.7, że Zarządzeniem nr 278/19 

z dnia 29 lipca 2019 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 700, 

rozdział 70005 § 2110 o kwotę 5.966,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów 

szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań; 

5) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 roku 

zawiadamiającego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019 roku 

nr MF/FS3.4143.3.29.20 I 9.MF.502 zwiększony  został plan dotacji celowych na rok 2019 

w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 18.090.00 zł  z przeznaczeniem na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka; 



6) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2019.7, że Zarządzeniem nr 282/19 

z dnia 5 sierpnia 2019 roku zmnieniony  został plan dotacji celowych na 2019 rok poprzez: 

a. zmniejszenie w dziale 855, rozdział 85595 § 2110 o kwotę 20.202,00 zł, 

b. zwiększenie w dziale 855, rozdział 85510 § 2160 o kwotę 20.202,00 zł 

Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 roku 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 

roku poz. 1363) w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1111 z późn. zm.). 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 175.296.50 zł,  z tego dla: 

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwieksza się plan w rozdziale 85321 o kwotę 

99.037,50 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego, 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85508 o kwotę 

52.203,00 zł  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

3) Starostwa Powiatowego zwiększa  się plan w rozdziale 70005 o kwotę 5.966,00 zł zgodnie 

z pismem Wojewody Wielkopolskiego; 

4) Starostwa Powiatowego zwiększa  się plan w rozdziale 85395 o kwotę 18.090,00 zł zgodnie 

z pismem Wojewody Wielkopolskiego; 

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmienia  się plan poprzez: 

a. zmniejszenie w dziale 855, rozdział 85595 o kwotę 20.202,00 zł, 

b. zwiększenie w dziale 855, rozdział 85510 o kwotę 20.202,00 zł 

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. 

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

dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn.: "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szarnarzewo" o kwotę 11.000,00 zł i przenosi się te 

środki na zadanie pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P". 

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.450,00 zł  i przeznacza się te środki na zwrot dotacji wraz 

odsetkami w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn.: Bądź na topie - zdobądź 

poszukiwane kwalifikacjel- wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w latach 2016-2018 realizowało projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku prac, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe 
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dorosłych. Nazwa projektu: "Budź na topie - zdobadź poszukiwane kwalifikacje!- wzmocnienie 

oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb 7ynku pracy. 

W grudniu 2018 roku złożono wniosek końcowy, który weryfikowany był przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i dopiero w czerwcu bieżącego roku zatwierdzony. 

W wyniku weryfikacji część kosztów stanowiących wkład niepieniężny została uznana 

za nielcwalifikowalne, co w konsekwencji spowodowało obniżenie kwoty dofinansowania. W dniu 

30 lipca 2019 roku pismem nr DEFS.433.156.2016.1V-1 UMWW wystąpił z wezwaniem 

do zwrotu dofinansowania w kwocie 4.226,76 zł wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości 

podatkowych. 

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

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

W zasTępstw • Ska 
łó ny Ksi  

nika Powiatu 
ry 

Ann. bacz 
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