
ZARZĄD PCAMATU 

WRZESSKłEGO UCHWAŁ A NR 497/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 23 stycznia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 

roku, poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2020, 

poz. 124) dokonuje się następujących zmian: 

1. W załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zawierającym wydatki budżetu na 2020 rok dokonuje 

się zmian według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W załączniku nr 3.3 do uchwały budżetowej zawierającym wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok dokonuje się zmian 

według załącznika nr 2.1 do niniejszej uchwały. 

3. W załączniku nr 3.4 do uchwały budżetowej zawierającym wydatki na realizację zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok dokonuje 

się zmian według załącznika nr 2.2 do niniejszej uchwały. 

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku dokonuje się zmian w następujący sposób: 

1) nie zmienia się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 

w kwocie 995.395,51 zł, 

2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

o kwotę 120.120,00 zł, 

to jest do kwoty 3.310.814,00 zł. 

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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ZARZĄD POWIATU 

7J1JRZES ŃSKEGO 

Uzasadnienie 
do Uchwały nr 497/2020 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 23 stycznia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

1. W rozdziale 75045 —Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na 

rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł  i przenosi się te środki na wydatki jednostek 

budżetowych — wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

W dniu 14 stycznia 2020 r. ukazało się Zarządzenie nr 8 Wojewody Wielkopolskiego 

w sprawie ustalenia wysokości kwot dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład 

komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych 

do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby 

wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa 

wielkopolskiego w 2020 r. Z chwilą ukazania się w/w Zarządzenia oraz przedłożenia przez 

podmiot medyczny, który będzie dokonywał badań specjalistycznych stawki wynagrodzenia za to 

jedno badanie możliwe zostało dokładne skalkulowanie poniesienia kosztów na wynagrodzenia 

dla Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na badania specjalistyczne. 

2. W rozdziale 75515 — Nieodpłatna pomoc prawna zmniejsza się planowane wydatki na dotacje 

o kwotę 120.120,00 zł  i przenosi się te środki na wydatki jednostek budżetowych, z tego: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwieksza się o kwotę 12.248,00 zł 

z przeznaczeniem na zawarcie umów cywilnoprawnych z radcami prawnymi, 

•( wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 107.872,00 zł 

z przeznaczeniem na zawarcie umów z kancelariami prawnymi. 

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie 

rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 17 grudnia 2019 r., nieważności uchwały nr 88/XIV/2019 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu 

współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2020 " do 31 grudnia 2019 r. nie zawarto z Fundacją „Taurus" z Poznania (wyłonioną 

w otwartym konkursie ofert przed wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego) umowy o powierzenie 

realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku. 

Po otrzymaniu rozstrzygnięcia nadzorczego, pismem z dnia 19 grudnia 2019 r., zwrócono się 

do Wojewody Wielkopolskiego, jako organu przekazującego powiatowi dotację celową 

na realizację zadania z zakresu administracji rządowej jakim jest udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej, a także kontrolującego jego wykonanie, z pytaniem o ważność przeprowadzonych 

procedur, w efekcie których wyłoniono organizację pozarządową, powierzając jej realizację 
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zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku, biorąc pod uwagę wydane przez Wojewodę 

Wielkopolskiego rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające roczny program współpracy, który stanowił 

podstawę do wszczęcia procedury otwartego konkursu ofert. Do dzisiaj nie otrzymano odpowiedzi 

na zadane pytanie. 

W konsekwencji ww. sytuacji nie zawierając umowy z Fundacją „Taurus" (zgodnie z art. 11 

ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2019 r., poz. 294) przekazano w dniu 

31.12.2019 r., (na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy) informację dziekanom Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Poznaniu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z prośbą 

o wyznaczenie adwokatów i radców prawnych do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

znajdujących się we Wrześni przy ul. Chopina 9 (radcowie prawni) oraz w Miłosławiu 

przy ul. Różowej 6 (adwokaci). 

Analogicznie, pismem z dnia 31.12.2019 r., poinformowano Wojewodę Wielkopolskiego 

o stanie faktycznym realizacji zadania, o którym mowa powyżej i podjętych krokach mających 

na celu rozpoczęcie funkcjonowania, bez zbędnej zwłoki, ww. dwóch punktów. Informacja ta była 

także konsultowana telefonicznie z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej (wydziału 

merytorycznego w odniesieniu do nieodpłatnej pomocy prawnej) Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Zgodnie z ww. ustawą Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, pismem 

z dnia 10 stycznia 2020 r., wskazała radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w punkcie znajdującym się we Wrześni przy ul. Chopina 9. Na tej podstawie 

powiat wrzesiński zawrze umowy-zlecenia z radcami prawnymi. Jedna ze wskazanych osób nie 

prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym istnieje potrzeba zawarcia umowy-zlecenia 

z osobą fizyczną. 

W rozdziale 75515 zaplanowane były środki w kwocie 126.060,00 zł z przeznaczeniem 

na powierzenie, organizacji pozarządowej, realizacji zadania publicznego polegającego 

na prowadzeniu w 2020 r. dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (kwota 120.120,00 zł) 

oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej (kwota 5.940,00 zł). W związku z opisywaną 

powyżej sytuacją środki te zostają umniejszone o kwotę 120.120,00 zł i przeznaczone zostają 

na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy 

prawnej w punktach: we Wrześni przy ul. Chopina 9 i Miłosławiu przy ul. Różowej 6. 
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