
UCHWAŁA NR 224/XXXVI/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 25 września 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok 

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

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.) uchwała się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2016 roku, poz. 8311) zmienionej uchwałą  nr 175/XXVIII/2017 Rady 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku, zmienionej uchwałą  nr 557/2017 Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą  nr 181/XXIX/2017 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą  
nr 187/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku, zmienionej 

uchwałą  nr 589/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku, zmienionej 

uchwałą  nr 195/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, 

zmienionej uchwałą  nr 596/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku, 

zmienionej uchwałą  nr 201/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 

roku, zmienionej uchwałą  nr 651/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2017 

roku, zmienionej uchwałą  nr 209/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 

2017, zmienionej uchwałą  nr 673/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 18 lipca 2017 

roku, zmienionej uchwałą  nr 213/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 

2017 roku, zmienionej uchwałą  nr 706/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 sierpnia 

2017 roku, zmienionej uchwałą  nr 219/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

30 sierpnia 2017 roku dokonuje się  następujących zmian: 

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok 

zwiększa się  o kwotę 531.989,00 zł  
to jest do kwoty 76.703.098,82 zł  
z tego: 

1) zwiększa się  dochody bieżące o kwotę 31.220,00 zł  
to jest do kwoty 66.880.442,80 zł  

2) zwiększa się  dochody majątkowe o kwotę 500.769,00 zł  



to jest do kwoty 9.822.656,02 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2017 rok zwiększa 

się  łączne dochody o kwotę  531.989,00 zł  poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się  dotacje celowe na realizację  zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 

o kwotę 67.077,00 zł  

to jest do kwoty 10.402.399,80 zł. 

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację  zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 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 zewnętrzne na finansowanie 

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 6.716.452,00 zł. 

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok 

zwiększa się  o kwotę 917.652,00 zł  

to jest do kwoty 81.833.541,82 zł  

z tego: 

1) zwiększa się  wydatki bieżące o kwotę 464.509,00 zł  

to jest do kwoty 67.848.486,80 zł, 

2) zwiększa się  wydatki majątkowe o kwotę 453.143,00 zł  

to jest do kwoty 13.985.055,02 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zwiększa 

się  łączne wydatki o kwotę  917.652,00 zł  poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 

do niniejszej uchwały. 

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań  majątkowych na 2017 rok 

zwiększa się  wydatki majątkowe 

o kwotę 453.143,00 zł  
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to jest do kwoty 13.985.055,02 zł  

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się  wydatki na realizację  zadań  z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok 

o kwotę 67.077,00 zł  

to jest do kwoty 10.402.399,80 zł. 

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

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały 

9. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.130.443,00 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu". 

10. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Określa się  łączną  kwotę  planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł, 
2. Określa się  łączną  kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.830.443,00 zł". 

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

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

11. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się: 

1) nie zmienia się  rezerwa ogólna która wynosi 227.943,00 zł  

2) zwiększa się  rezerwę  celową  o kwotę 14.000,00 zł  

to jest do kwoty 79.593,00 zł  

a) zwiększa się  rezerwę  na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

która po zmianach wynosi 24.569,00 zł, 

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

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

która wynosi 55.024,00 zł. 

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

udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku dokonuje się  zmian w następujący sposób: 

1) zwiększa się  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

o kwotę 592,00 zł  

to jest do kwoty 1.079.168,02 zł, 
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2) nie zmienia się  dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

w kwocie 2.917.605,00 zł. 

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

i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 224/XXXVI/2017 

Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 25 września 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się  o kwotę  531.989 00 zł  z tytułu: 

1) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 3.245,00 zł  za szkody powstałe 

po nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 769,00 zł  

osiągnięte przez Zespół  Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, 

2) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 2.760,00 zł   za szkody powstałe 

po nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz zwrot częściowy środków za zakup materiałów 

do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w kwocie 6.820,00 zł  przez Zespól Szkół  Politechnicznych, 

3) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 3.000,00 zł  za szkody powstałe 

po nawałnicy w sierpniu 2017 roku osiągnięte przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny 

w Kołaczkowie, 

4) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1.500,00 zł  za szkody powstałe 

po nawałnicy w sierpniu 2017 roku osiągnięte przez Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2, 

5) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 

2017 roku oraz za zwiększone wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody w mieszkaniu 

służbowym i zwiększonych wpływów za wystawianie duplikatów świadectw dojrzałości 

w kwocie 4.581,00 zł  osiągnięte przez Liceum Ogólnokształcące, 

6) zwiększonych wpływów z tytułu czynszów najmu oraz refundacji kosztów za media w kwocie 

12.002,00 zł  osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

7) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 737,00 zł  za szkody powstałe 

po nawałnicy w sierpniu 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

8) otrzymanej darowizny na dowóz uczestników na turnus rehabilitacyjny w kwocie 500,00 zł  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie — Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Pietrzykowie, 

9) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 8.835,00 zł   za szkody powstałe 

po nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz otrzymanej kary umownej od firmy Espana 

przygotowującej całodzienne wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

w kwocie 600,00 zł  przez Dom Pomocy Społecznej, 

10) zwiększonych wpływów z tytułu wydania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych 

o kwotę  88,00 zł  osiągniętych przez Zespół  Szkół  Specjalnych, 
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11) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB. 1.3111.307.2017.4 z dnia 14 września 

2017 roku informującego, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 456/17 

z dnia 14 września 2017 roku zmieniony został  plan dotacji celowych na rok 2017 poprzez: 

s(  zmniejszenie w dziale 710 rozdział  71012 § 2110 o kwotę  100.000,00 zł, 

,7 zwiększenie w dziale 710 rozdział  71012 § 6259 o kwotę  100.000,00 zł  

z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego projektu realizowanego w ramach 

WRPO 2014+, Oś  priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój 

elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów — 

sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z realizacją  projektu (modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków, założenie baz GESUT i BDOT 500, cyfryzacja zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, modernizacja osnów geodezyjnych), 

12) udzielonej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na usunięcie skutków 

nawalnie w kwocie 400.000,00 zł  (rozdział  75478 § 6300), Uchwała Nr XXXIV/858/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 września 2017 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, 

na usunięcie skutków nawalnie, 

13) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14 września 2017 roku, 

że decyzją  Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.184.2017.MF.2684 z dnia 5 września 2017 

roku zwiększony  został  plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 801, rozdziale 80102 

§ 2110 o kwotę  86,00 zł  z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty oraz art. 341ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę  — Prawo oświatowe, 

14) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2017.7 z dnia 15 września 2017 roku, 

że decyzją  Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.337.2017.MF.2362 z dnia 10 sierpnia 2017 

roku zwiększony  został  plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 855, rozdziale 85508 

§ 2130 o kwotę  53.629,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań  własnych powiatów, 

tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji 

Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 

wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

15) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2017.4 z dnia 15 września 2017 roku, 

że na postawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 440/17 z dnia 12 września 2017 

roku zwiększony  został  plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdziale 75411 

§ 2110 o kwotę  24.335,00 zł  z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
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Pożarnej we Wrześni na odtworzenie sprzętu i materiałów eksploatacyjnych uszkodzonych 

lub zużytych podczas działań  ratowniczych w wyniku nawałnic, które przeszły w nocy z dnia 

11 na 12 sierpnia 2017 roku (piła do cięcia drewna — 8.400,00 zł, prowadnice do pił  do cięcia 

drewna — 650,00 zł, łańcuch do pił  do cięcia drewna — 1.320,00 zł, plandeki pokryciowe 

do zabezpieczenia uszkodzonego pokrycia dachowego - 2.250,00 zł, linki asekuracyjne — 

2.000,00 zł, ubrania specjalne — 6.014,00 zł, rękawice specjalne — 1.400,00 zł, buty specjalne 

gumowe — 801,00 zł, buty specjalne skórzane — 1.500,00 zł), 

16) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.3014.2017.4 z dnia 20 września 2017 

roku, że na postawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 461/17 z dnia 19 września 

2017 roku zwiększony  został  plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdziale 75411 

§ 2110 o kwotę  8.502,00 zł  z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu 

realizowanych zadań  w ramach środków przeznaczonych na realizację  Programu modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowe Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-

2020 — Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się  o kwotę  917.652,00 zł,  z tego kwota 531.989,00 zł  

z osiągniętych dochodów oraz kwota 385.663,00 zł  środki pozostające na rachunku bankowym 

z roku 2016, z tego dla: 

1) Zespołu Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa  się  plan w rozdziale 80130 

o kwotę   4.014,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze skutkami 

nawałnicy (wynajem koparko — ładowarki do usunięcia powalonych drzew, naprawa dachu 

na budynku dydaktycznym A, zakup szyby do ciągnika) oraz zakup wyposażenia. 

2) Zespołu Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa  się  plan o kwotę  147.659,00 zł  

w rozdziale: 

a. 80120 o kwotę  18.723,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę  odprawy emerytalnej i nagrody 

jubileuszowej, 

b. 80130 o kwotę  106.316,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę  odprawy emerytalnej, 

rentowej i nagród jubileuszowych, 

c. 80148 o kwotę  21.119,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę  odprawy emerytalnej i nagrody 

jubileuszowej, 

d. 85410 o kwotę  1.501,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę  nagrody jubileuszowej i nagród 

jubileuszowych. 

3) Zespołu Szkół  Politechnicznych zwiększa  się  plan rozdziale 80130 o kwotę  19.119,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz materiałów do nauki w zawodzie: monter — 

mechatronika, technik budownictwa, technik ekonomista, technik elektronik, technik 

informatyk, technik mechanik, technik architektury krajobrazu (kwota 14.709,00 zł), na naprawę  
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dachu na hangarze, opierzenia na starym i nowym budynku szkoły, oświetlenie na boisku, 

odgromu na budynku sali gimnastycznej (kwota 2.760,00 zł) oraz na podatek od towarów 

i usług (kwota 1.650,00 zł). 

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększą  się  plan w rozdziale 85510 

o kwotę  3.000,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie strat po nawałnicy w sierpniu 2017 roku 

(wykonanie parapetu i okna). 

5) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zwiększa  się  plan w rozdziale 85406 o kwotę  
9.534,00 z1 z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych w związku 

ze zmianą  przeciętnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 roku będącego podstawą  naliczania 

odpisu. 

6) Zespołu Szkół  Zawodowych nr 2 zwiększa  się  plan w rozdziale 80130 o kwotę  1.500,00 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie strat w związku z nawałnicą  w sierpniu 2017 roku. 

7) Zespołu Szkół  Zawodowych nr 2 zwiększa  się  plan w rozdziale 80130 o kwotę  825,00 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę  ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia dla nauczycieli 

wychowania fizycznego i pracowników obsługi oraz na badania lekarskie pracowników. 

8) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa  się  plan w rozdziale 80120 o kwotę  4.000,00 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie strat w związku z nawałnicą  w sierpniu 2017 roku (naprawa 

ceramicznego pokrycia dachowego na budynku szkolnym). 

9) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa  się  plan w rozdziale 80120 o kwotę  78.066,00 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę  odpraw pieniężnych z art. 20 KN, odpraw emerytalnych oraz 

nagród jubileuszowych (kwota 73.206,00 z1) oraz na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup 

kotła gazowego" (kwota 4.860,00 zł). 

10) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa  się  plan w rozdziale 80120 o kwotę  9.367,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację  zajęć  nauczania indywidualnego. 

11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa  się  plan w rozdziale 85218 o kwotę  
12.002,00 zł  z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki. 

12) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa  się  plan w rozdziale 85218 o kwotę  
737,00 zł  z przeznaczaniem na naprawę  komina. 

13) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie — Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie 

zwiększa się  plan w rozdziale 85203 o kwotę  500,00 zł  z przeznaczaniem na dowóz 

uczestników na turnus rehabilitacyjny. 

14) Domu Pomocy Społecznej zwiększa  się  plan w rozdziale 85202 o kwotę  9.435,00 zł  

z przeznaczeniem na naprawę  dachu budynku oraz drzwi tarasowych na świetlicy, 

uszkodzonych podczas nawałnicy. 

15) Domu Pomocy Społecznej zwiększa  się  plan w rozdziale 85202 o kwotę  18.128,00 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę  nagrody jubileuszowej. 
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16) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa  się  plan w rozdziale 85333 o kwotę  19.651,00 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę  odprawy emerytalnej (kwota 15.941,00 z1) oraz na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń  Socjalnych w związku ze zmianą  przeciętnego wynagrodzenia 

od 1 stycznia 2017 roku (kwota 3.710,00 zł). 

17) Zespołu Szkół  Specjalnych zwiększa  się  plan w rozdziale 80102 o kwotę  88,00 zł  

z przeznaczeniem na bieżące wydatki. 

18) Starostwa Powiatowego zmniejsza  się  plan w rozdziale 75020 o kwotę  10.717,00 zł  z zadania 

majątkowego pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie 

Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą  ePUAP". Powyższe zmniejszenie 

związane jest z nieotrzymaniem dofinansowania z WRPO na realizację  w/w projektu. 

19) Starostwa Powiatowego zwiększa  się  plan o kwotę  94.900,00 zł  w rozdziałach: 

a. 75020 zwiększa się  plan o kwotę  1.500,00 zł  z przeznaczeniem na zakup paliwa, 

b. 75020 zwiększa się  plan o kwotę  2.800,00 zł  z przeznaczeniem na usługi 

telekomunikacyjne i internetowe, 

c. 75020 zwiększa się  plan o kwotę  27.000,00 zł  z przeznaczeniem na zadanie majątkowe 

pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz 

oprogramowania" (zakup ośmiu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 

i zasilaczami oraz projektora multimedialnego), 

d. 75020 zwiększa  się  plan o kwotę  5.500,00 zł  z przeznaczeniem na przedłużenie opieki 

serwisowej i aktualizacji programu do zarządzania majątkiem jednostki, 

e. 75020 zwiększa  się  plan o kwotę  32.000,00 zł  z przeznaczeniem na nowe zadanie 

majątkowe pn.: „Modernizacja systemu kolejkowego", 

f. 75020 zwiększa  się  plan o kwotę  15.900,00 zł  z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 

(między innymi zakup materiałów biurowych, zakup i montaż  klimatyzatora, 

tymczasowe utrzymanie ciągłości działania systemu kolejkowego w Wydziale 

Komunikacji, Dróg i Transport, artykuły remontowe), 

g. 80195 zwiększa się  plan o kwotę  4.700,00 zł  z przeznaczeniem na organizację  

uroczystości wręczenia stypendiów, 

h. 92605 zwiększa się  plan o kwotę  5.500,00 zł  z przeznaczeniem na zakup strojów 

sportowych dla reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego oraz usługi związane 

z organizacją  III Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 

20) Starostwa Powiatowego zmniejsza  się  plan w rozdziale 71012 o kwotę  100.000,00 zł  (środki 

własne powiatu) z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów 

publicznych oraz standardowych opracowań  kartograficznych i tematycznych gromadzonych 

w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą  e - 

usług w powiecie wrzesińskim". Powyższe zmniejszenie związane jest ze zmianą  przeznaczenia 

dotacji celowej. Środki pierwotnie były przeznaczone na wydatki bieżące, natomiast 
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Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone zostały na sfinansowanie części wkładu 

własnego projektu realizowanego w ramach WRPO 2014+, Oś  priorytetowa 2 Społeczeństwo 

informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów — sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z realizacja 

projektu (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie baz GESUT i BDOT 500, 

cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacja osnów geodezyjnych) — 

zadanie majątkowe. 

21) Starostwa Powiatowego zwiększa się  plan w rozdziale 75478 o kwotę  400.000,00 zł  

z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy — zadanie majątkowe pn.: „Odbudowa mienia 

uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku". 

22) Zespołu Szkół  Specjalnych zwiększa się  plan w rozdziale 80102 o kwotę  86,00 zł  

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół  w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfmansowanie 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz 

art. 341ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

— Prawo oświatowe, 

23) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa  się  plan w rozdziale 85508 o kwotę  

53.629,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań  własnych powiatów, tj. zatrudnienie 

przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie 

z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

24) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa  się  plan w rozdziale 75411 o kwotę  

24.335,00 zł  z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrześni na odtworzenie sprzętu i materiałów eksploatacyjnych uszkodzonych lub zużytych 

podczas działań  ratowniczych w wyniku nawalnie, które przeszły w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 

2017 roku (piła do cięcia drewna — 8.400,00 zł, prowadnice do pił  do cięcia drewna — 650,00 zł, 

łańcuch do pił  do cięcia drewna — 1.320,00 zł, plandeki pokryciowe do zabezpieczenia 

uszkodzonego pokrycia dachowego - 2.250,00 zł, linki asekuracyjne — 2.000,00 zł, ubrania 

specjalne — 6.014,00 zł, rękawice specjalne — 1.400,00 zł, buty specjalne gumowe — 801,00 zł, 

buty specjalne skórzane — 1.500,00 zł), 

25) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa  się  plan w rozdziale 75411 o kwotę  

8.502,00 zł  z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych 

zadań  w ramach środków przeznaczonych na realizacje Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowe Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, 
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26) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa  się  plan w rozdziale 85321 o kwotę  

52.000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację  zadań  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności, 

27) Starostwa Powiatowego zwiększa  się  plan w rozdziale 85311 o kwotę  592,00 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć  terapeutycznych nowego uczestnika Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Gizałkach. 

28) Starostwa Powiatowego zwiększa  się  plan w rozdziale 75020 o kwotę  270.00 zł  
z przeznaczeniem na usługi pocztowe. 

29) Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa  się  plan w rozdziale 80130 

o kwotę  8.700,00 zł  z przeznaczeniem na naprawę  pompy centralnego ogrzewania w kotłowni 

gazowej na obwodzie grzewczym sala gimnastyczna, 

30) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa  się  plan w rozdziale 80140 o kwotę  

5.855,00 zł  z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

31) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa  się  plan w rozdziale 80120 o kwotę  13.161,00 zł  

z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

32) Zespołu Szkół  Politechnicznych zwiększa  się  plan w rozdziale 80130 o kwotę  7.178,00 zł  
z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

33) Zespołu Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa  się  plan o kwotę  7.180,00 zł  
(rozdział  80120 kwota 3.590,00 zł, rozdział  80130 kwota 3.590,00 zł) z przeznaczeniem 

na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

34) Zespołu Szkół  Specjalnych zwiększa  się  plan o kwotę  3.587,00 zł  (rozdział  80102 kwota 

1.291,00 zł, rozdział  80111 kwota 502,00 zł, rozdział  80134 kwota 1.794,00 zł) 
z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

35) Zespołu Szkół  Zawodowych nr 2 zwiększa  się  plan w rozdziale 80130 o kwotę  7.178,00 zł  

z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

36) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa  się  plan w rozdziale 85406 o kwotę  

3.591,00 zł  z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

3. Uchwałą  nr 219/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok dokonano rozdysponowania 

rezerwy celowej na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

14.000,00 zł. W/w rezerwa została rozdysponowana z naruszeniem prawa. Podziału rezerw 

budżetowych i uregulowanie tej materii w przepisie (art. 222 ust. 4 ufp) oznacza, że podział  rezerw 

i dysponowanie nimi należy wyłącznie do zarządu JST. Dotyczy to zarówno rezerwy ogólnej, jak 

też  rezerw celowych, pod warunkiem że są  one przenoszone na cel, na który zostały utworzone. 
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W związku z powyższym niniejszą  uchwałą  przenosi się  środki do rezerwy celowej 

na realizację  zadań  własnych z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez umniejszenie środków 

z rozdziału 75421 (kwota 14.000,00 zł). 

4. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się  planowane dochody i wydatki budżetowe między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

BJIK POATU 

ewa Matuszewska 
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