
UCHWAŁA NR 623/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 16 czerwca 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.), uchwala 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/XVHI/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

nr 591/2020 z dnia 26 maja 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

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

zwiększa się o kwotę 

to jest do kwoty

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 

to jest do kwoty

2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie 

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 457.122,08 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 2020 rok

o kwotę 443.758,04 zł

to jest do kwoty 14.786.159,56 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.

457.122.08 zł 

103.417.617,28 zł

457.122.08 zł 

86.783.362,55 zł 

16.634.254,73 zł
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4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2020 rok

zwiększa się o kwotę 457.122,08 zł

to jest do kwoty 108.649.657,75 zł

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 457.122,08 zł

to jest do kwoty 83.454.117,80 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 457.122,08 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 443.758,04 zł

to jest do kwoty 14.786.159,56 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.
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 623/2020 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 457.122,08 zł z tytułu:

2)

3)

4)

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.51.2020.6 z dnia 28 maja 2020 roku, 

że decyzją Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 roku nr MF/FS3.4143.3.33.2020.MF.340 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 

o kwotę 37.125,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdań wynikających z ustawy z dnia 

7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 roku, 

że decyzją Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku nr MF/ST5.4143.3.16.2020.MF.1789 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 801, rozdział 80105 § 2130 

o kwotę 1.435.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w roku 2020,

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3, że decyzją Ministra 

Finansów z dnia 12 maja 2020 roku nr MF/FS5.4143.3.60.2020.MF.1640 zwiększony został 

plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 801, rozdział 80153 §2110o  kwotę 21.220,04 zł 

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 

na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -  zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 

oraz art. 116 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych,

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 roku, 

że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.138.2020.MF.1766 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 

o kwotę 164.519,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej 

za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich 

Państwowej Straży Pożarnej,

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.170.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 roku, 

że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 maja 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.165.2020.MF.1985 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 

o kwotę 185.134,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń 

oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę 

w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,



6) na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 237/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w:

S  dziale 852, rozdział 85202 § 2130 o kwotę 11.929,04 zł, w związku z korektą planu pod 

kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 

2020 i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania,

S  dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 9.720.00 zł z przeznaczeniem na realizację 

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie,

7) na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 241/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku 

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 855, rozdział 85504 § 2110 

o kwotę 26.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobiy start”.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o 457.122,08 zŁ z tego dla:

Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 37.125,00 zł zgodnie 

z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80105 o kwotę 1.435,00 zł zgodnie 

z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80153 o kwotę 21.220,04 zł zgodnie 

z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 11.929,04 zł zgodnie 

z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85205 o kwotę

9.720.00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale 85504 o kwotę

7.500.00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85504 o kwotę

18.540.00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411

o kwotę 349.653,00 zł zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego.
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