UCHWAŁA NR 181/XXIX/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 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.) uchwala 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok
zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty

38.140.00 zł
72.689.047.00 zł

z tego:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę
to jest do kwoty
2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie

38.140.00 zł
64.900.210.00 zł
7.788.837,00 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 38.140,00 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 2017 rok
o kwotę
to jest do kwoty

235.531,00 zł
9.227.855,00 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 § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok
zwiększa się o kwotę

324.451,00 zł

to jest do kwoty

75.411.493,00 zł

z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę

240.202,00 zł
64.246.596.00 zł,

to jest do kwoty
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

84.249,00 zł

to jest do kwoty

11.164.897.00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zwiększa
się łączne wydatki o kwotę 324.451,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2
do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2017 rok
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę

84.249,00 zł

to jest do kwoty

11.164.897,00 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 2017 rok
o

kwotę

235.531,00 zł

to jest do kwoty

9.227.855,00 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.

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 ufp w części związanej z realizacją
zadań j.s.t.
o kwotę

80.965,00 zł

to jest do kwoty

9.

8.406.501,00 zł.

§ 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.722.446,00 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.
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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 5.422.446,00 z ł”.
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) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę

35.630,00 zł

to jest do kwoty

258.809,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę

13.008,00 zł

to jest do kwoty

535.784,00 zł

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie

124.569,00 zł,

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

środki

na

nauczanie

indywidualne,

remonty,

która po zmianach wynosi

nagrody

starosty,

411.215,00 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
0 kwotę

19.630,00 zł

to jest do kwoty

1.246.402,00 zł,

2) nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w kwocie

2.863.005,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie
1 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Uzasadnienie
do Uchwały nr 181/XXIX/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 38.140,00 zł z tytułu:
1) zawiadomienia Ministra Finansów ulega zmniejszeniu część oświatowa subwencji ogólnej
na rok 2017 o kwotę 199.149,00 zł oraz zmniejsza się udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych o kwotę 6.611,00 zł,
2) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.9.2017.4 informującego o ostatecznych kwotach
dotacji przyjętych przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawą budżetową na rok 2017
zwiększony został plan na rok 2017 o kwotę 231.956,00 zł w:
a. dziale 750, rozdział 75011,§ 2110 o kwotę 404,00 zł,
b. dział 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 231.552,00 zł, z tego:
a)

ŚDS Jutrzenka Pyzdry o kwotę 112.560,00 zł,

b)

ŚDS Na Skarpie Gozdowo o kwotę 118.992,00 zł,

3) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 55/17 z dnia 2 lutego 2017 roku zwiększony został
plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 375,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczennicy klasy
maturalnej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 17 z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
4) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 51/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku zwiększony
został plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 752, rozdział 75212 § 2110 o kwotę
3.200,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki
samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”,
5) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych przez Powiatowy Urząd Pracy
w rozdziale 85333 o kwotę 4.369,00 zł,
6) zwiększenia dochodów przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 4.000,00 zł z tytułu
otrzymanego zasiłku pogrzebowego zmarłej mieszkanki.
2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 324.451,00 zł, z tego dla:
1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 75011 o kwotę 404,00 zł zgodnie
z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
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2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy Pyzdry zwiększa
się plan w rozdziale 85203 o kwotę 112.560,00 zł zgodnie z pismem Wojewody
W ielkopolskiego,
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy Gozdowo
zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 118.992,00 zł zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego,
4) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 85156 o kwotę 375,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczennicy klasy
maturalnej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
5) Starostwa

Powiatowego zwiększa się

plan w rozdziale 75212 o

kwotę 3.200,00 zł

z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu
terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2017-2026”,
6) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 671,00 zł
z przeznaczeniem na zamontowanie domofonu,
7) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 4.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem zmarłej mieszkanki,
8) Starostwa

Powiatowego zwiększa się

plan w rozdziale 80140 o

kwotę 3.284,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum
Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie
powiatu wrzesińskiego"",
9) Starostwa

Powiatowego zwiększa się

plan w rozdziale 80195 o

kwotę 80.965.00 zł

z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu
użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele
związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 35.630,00 zł i przeznacza się dla:
1) Starostwa

Powiatowego zwiększa się

plan w rozdziale 70005 o

kwotę 16.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku położonym
przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni,
2) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85508 o kwotę 19.630,00 zł w związku
z umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego dwójki dzieci
pochodzących z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 13.008,00 zł i przeznacza się dla:
1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130
o kwotę 7.610,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie,

2

2)

Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80102
o kwotę 5.398,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie.

5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku niniejszą uchwałą prostuje się oczywistą omyłkę
pisarską popełnioną w Uchwale nr 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia
2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok w ten sposób że:
w części „ 2B. Dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych” w wierszu 3 w kolumnie „Rozdział” treść: „75595” zastępuje się treścią
„75515”.

6. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami,
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
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