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ZARZĄD P ATU UCHWAŁA NR 511/2020 
WRU-SZ- SKEGO ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 30 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) zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 497/2020 z dnia 23 stycznia 

2020 roku dokonuje się następujących zmian: 

l . W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2020 rok 

zwiększa się o kwotę 310,00 zł 

to jest do kwoty 114.814.557,95 zł 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 310,00 zł 

to jest do kwoty 85.168.457,95 zł 

2) nie mienia się dochodów majątkowych 

w kwocie 29.646.100,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2020 rok zwiększa 

się łączne dochody o kwotę 310,00 zł poprzez wprowadzenie mian 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 2020 rok 

o kwotę 310,00 zł 

to jest do kwoty 14.081.844,00 zł. 
Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały. 

4. W § 2 ust. I uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2020 rok 

zwiększa się o kwotę 310,00 zł 
to jest do kwoty 118.424.532,76 zł 
z tego: 
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1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 310,00 zł 

to jest do kwoty 81.712.502,35 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

w kwocie 36.712.030,41 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2020 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 310,00 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 2020 rok 

o kwotę 310,00 zł 

to jest do kwoty 14.081.844,00 zł. 

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 511/2020 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 30 stycznia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 310.00 zł z tytułu: 

1) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.11.2020.7 z dnia 28 stycznia 2020 roku 

informującego, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 26/20 z dnia 

27 stycznia 2020 roku zwiekszonv  został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 855, 

rozdział 85504 2110 o kwotę 310ą00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry 

start". 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o 310.00 zł.  z tego dla: 

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

310,00 zł  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. 
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