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UCHWAŁA NR 554/2020 

ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKLEGO 
z dnia 16 kwietnia 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.), art. 15zo pkt 1) i art. 15 zn pkt 1) i 2) ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

covrD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku 
poz. 374 z późnem) oraz § 11 pkt 7) Uchwały 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) 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, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 511/2020 z dnia 30 stycznia 
2020 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 521/2020 z dnia 25 lutego 
2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 128/XV11/2020 z dnia 31 marca. 
2020 roku dokonuje się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 214.748,52 zł 
to jest do kwoty 102.453.538,20 zł 
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 214.748,52 zł 

to jest do kwoty 85.819.283,47 zł 
2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie 16.634.254,73 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 214.748,52 z1 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 2020 rok 
o kwotę 114.748,52 zł 
to jest do kwoty 14.216.708,52 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 § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje i środki zewnętiz.iie na fmansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ufp 

o kwotę 100.000,00 zł 
to jest do kwoty 10.178.409,68 zł. 

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2020 rok 

zwiększa się o kwotę 214.748,52 zł 
to jest do kwoty 105.808.136,01 zł 
Z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.748,52 zł 
to jest do kwoty 82.567.058,72 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie 23.241.077,29 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2020 rok zwiększa 
się łączne wydatki o kwotę 214.748,52 zł poprzez wprowadzenie mian wg załącznika nr 2 
do niniejszej uchwały. 

7. 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 114.748,52 zł 
to jest do kwoty 14.216.708,52 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. 

8. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf p w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 
o kwotę 100.000,00 zł 
to jest do kwoty 11.513.790,68 zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 

ć- E.)ionizy J2śniewicz 

.• 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 554/2020 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 16 kwietnia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

1 . Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 214.748,52 zł z tytułu: 

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.25.2020.3 z dnia 27 marca 2020 roku, 

że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 roku nr 1\1F/FS7.4143.3.29.2020.MF.233 

zwiększony  został projekt planu dotacji celowych na rok 2020 z dziale 853, rozdział 85334 § 

2110 o kwotę 6.348,52 zł  z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie 

z art. 17 ustawy z 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1472 z późn.am) 

w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi remontem, adaptacją 

i wyposażeniem lokalu mieszkalnego, 

2) podpisania umowy o powierzenie grantu nr 109/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu", działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego intemetu o wysokich przepustowościach", dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn. Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego w kwocie 100.000,00 zł.  Beneficjent ostateczny to Nauczyciele 

i uczniowie nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Środki 

stanowią 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

3) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.86.2020.3 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, 

że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku nr MF/FG3.4143.3.72.2020.M1.947 

zwiększony  został została plan dotacji celowych na rok 2020 z dziale 700, rozdział 70005 

§ 2110 o kwotę 108.400,00 zł  z przeznaczeniem na: 

s7  regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa — 90.400,00 zł, 

koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie 

10.000,00 zł, 

,r operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia 

w sposobie korzystaniu z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie 

nieruchomości — 8.000,00 zł. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o 214.748,52 zł,  z tego dla: 

1) Starostwa Powiatowego zwiększa  się plan w rozdziale 70005 o kwotę 108.400,00 zł 
z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa  się plan w rozdziale 85334 o kwotę 

6.348,52 zł z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, 



3) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 100.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania. 

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

i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
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