
ZARZĄD 'POWIATU UCHWAŁA NR 591/2020 
WRZESSKGO ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 26 maja 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3) Uchwały nr 110/X11/2019 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/XVII/2020 z dnia 31 marca 

2020 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 554/2020 Zarządu Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego 

nr 130/XVIII/2020 z dnia 13 maja 2020 roku dokonuje się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 55.448,00 zł 

to jest do kwoty 102.960.495,20 zł 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.448,00 zł 

to jest do kwoty 86.326.240,47 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 55.448,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr I 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 55.448,00 zł 

to jest do kwoty 14.342.401,52 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 § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2020 rok 

zwiększa się o kwotę 55.448,00 zł 

to jest do kwoty 108.192.535,67 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.448,00 zł 

to jest do kwoty 82.996.995,72 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

w kwocie 25.195.539,95 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 55.448,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 

do niniejszej uchwały. 

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2020 rok 

zwiększa się wydatki majątkowe 

o kwotę 11.166,00 zł 

to jest do kwoty 23.548.152,95 zł, 

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 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 55.448,00 zł 

to jest do kwoty 14.342.401,52 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 § 6 uchwały budżetowej zmienia się: 

1) nie zmienia się rezerwy ogólnej w kwocie 473.697,00 zł 

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 11.166,00 zł 

to jest do kwoty 7'7'7.859,00 zł 



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

która wynosi 159.733,00 zł, 

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

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

która wynosi 379.292,00 zł, 

c) zmniejsza się rezerwę na realizację zadań majątkowych, która po zmianach wynosi 

238.834,00 zł. 

2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 

Dionizy Ja "-;iewicz 



ZARZĄD POWIATU 

RZES ŃSKEGO Uzasadnienie 
do Uchwały nr 591/2020 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 26 maja 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 55.448,00 zł z tytułu: 

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15 maja 2020 roku, 

że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.51.2020.MF.697 

zwiększony  został projekt dotacji celowych na rok 2020 z dziale 752, rozdział 75295 2110 

o kwotę 55.448,00 zł  z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań 

wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 

2017-2020" w zakresie: 

a. sprzętu informatyki i łączności — 25.000,00 zł; 

b.wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy — 30.448,00 zł. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o 55.448,00 zł.  z tego dla: 

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwieksza  się plan w rozdziale 75295 o kwotę 

55.448,00 zł  zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. 

3. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych o kwotę 11.166.00 zł 

i przeznacza się te środki na zadanie majątkowe pn.: ,Zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby 

Szpitala Powiatowego we Wrześni". Zmiana związana jest z wynikami otwarcia ofert złożonych 

w przetargu nieograniczonym. W odpowiedzi na przetarg wpłynęła jedna oferta, której wartość 

przekracza wysokość środków zabezpieczonych na w/w zadanie 

4. Ponadto w budżecie dokonuje się przeniesienia w kwocie 5.000,00 zł z planowanych wydatków 

bieżących na zadania statutowe jednostek budżetowych na wydatki na wynagrodzenia 

z przeznaczeniem na zawarcie umów cywilno-prawnych z członkami komisji na awans zawodowy 

zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 2215). 

STAROSTA 

Dlenzy Jaśniewicz 
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