
UCHW AŁA NR  264/XL/2018 
RADYPOW IATU W RZESIŃSKIEGO  

z dnia 8 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu W rzesińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2018 roku, poz. 298) dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2018 rok

zwiększa się o kwotę 65.506,02 zi

to jest do kwoty 143.668.044,02 zi

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2018 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 65.506,02 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 

do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2018 rok 

zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 65.506,02 zł

to jest do kwoty 77.194.428,66 zł,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) nie zmienia się wydatków bieżących w kwocie

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

66.473.615,36 zł 

65.506,02 zł 

77.194.428,66 zł,to jest do kwoty



4. 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 ufp w części związanej z realizacją 

zadań j.s.t.

o kwotę 6.874,02 zł

to jest do kwoty 73.439.370,66 zł.

5. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 10.536.852,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

6. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.675.566,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.212.418,02 z ł”. 

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł

to jest do kwoty 344.562,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 28.538,00 zł

to jest do kwoty 582.294,00 zł

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

która po zmianach wynosi 140.149,00 zł,

b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu

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

która po zmianie wynosi 442.145,00 zł.

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

udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 6.874,02 zł

to jest do kwoty 1.007.824,66 zł

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

0 kwotę 10.000,00 zł

to jest do kwoty 3.083.248,00 zł.

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

1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 264/XL/2018 

Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 8 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 65.506,02 zł (z wolnych środków pozostających

na rachunku bankowym za 2017 rok) ,z tego :

1) zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na dotacje 

na inwestycje na zadanie pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" o kwotę 6.874.02 zł. Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek o przeniesienie 

niewykorzystanych w 2017 roku środków na 2018 rok. Niewykorzystanie środków w 2017 

roku było skutkiem procedury weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania oraz 

koniecznością uregulowania pod względem formalno-prawnym powierzenia Samorządowi 

Województwa przez poszczególnych partnerów zadania, które następowało w drodze uchwał 

przekazywanych w różnych terminach. Zatem nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia 

realizacji zadania pod względem finansowym;

2) zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 92601 z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu

własnego na zadanie majątkowe pn.: "Budowa obiektu szatniowo - sanitarno -

magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkól 

Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" o kwotę 58.632,00 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł i przeznacza się na:

1) dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na ,JPrace 

konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli” 

w kwocie 10.000,00 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 28.538,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 13.542,00 zł 

z przeznaczeniem wypłatę odprawy pośmiertnej,

2) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 92120 o kwotę 14.996,00 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie programu prac konserwatorskich w związku z planowanym 

ubieganiem się o dofinansowanie do robót naprawczych wieży budynku kościoła 

poewangelickiego w Miłosławiu (8.000,00 zł) oraz na pokrycie wkładu własnego w związku
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z ubieganiem się o dofinansowanie na renowację i konserwację ogrodzenia wraz z chodnikiem 

przy budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (6.996,00 zł).

4. Zmienia się nazwę zadania majątkowego z: "Zakup wyposażenia do placówek oświatowych 

w związku z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego -  stawiamy na kształcenie fachowców!” na: „Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego -  stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia 

do placówek oświatowych.

5. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
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