
UCHWAŁA NR 175/XXVIII/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 24 stycznia 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) 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) dokonuje się następujących zmian:

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

zwiększa się o kwotę 1.013.713,00 zł

to jest do kwoty 72.650.907,00 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 1.013.713,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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

z tego:

1) nie zmienia się dochodów bieżących w kwocie

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę

64.862.070,00 zł

1.013.713.00 zł

7.788.837.00 złto jest do kwoty

o kwotę

to jest do kwoty

1.013.713.00 zł

4.773.867.00 zł.

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

zwiększa się o kwotę 

to jest do kwoty

1.013.713,00 zł 

75.087.042,00 zł



z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.184,00 zł

to jest do kwoty 64.006.394,00 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 963.529,00 zł

to jest do kwoty 11.080.648,00 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 1.013.713,00 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 963.529,00 zł

to jest do kwoty 11.080.648,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7. 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 1.133.564,00 zł

to jest do kwoty 8.325.536,00 zł.

8. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.663,00 zł

to jest do kwoty 295.204,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 16.000,00 zł

to jest do kwoty 548.792,00 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, nagrody starosty, 

która po zmianach wynosi 424.223,00 zł.

9. 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 153.940,00 zł
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to jest do kwoty

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

0 kwotę

to jest do kwoty

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje

1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

1.226.772.00 zł,

265.073,00 zł

2.863.005.00 zł.

nowe brzmienie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 175/XXVm/2017 

Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 24 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.013.713,00 zł z tytułu:

1) otrzymania dofinansowania do realizacji projektu „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”.

Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 3073/2016 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru 

do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RWP.02.01.02- 

IŻ-00-30-0001/16 dla Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 

2.1.2 „Cyfiyzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Wielopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W załączniku do Uchwały Powiat Wrzesiński 

uzyskał 22 lokatę. Całkowity koszt zadania to kwota 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie 

1.731.026,13 zł. Planuje się, że wpływy z tytułu dofinansowania na realizację niniejszego 

projektu kształtowały się będą następująco:

• w 2017 roku planowana kwota: 1.013.713.00 zł (1.013.713,44 zł). Kwota ta obejmuje 

refundację poniesionych w 2016 roku wydatków objętych dofinansowaniem w kwocie 

50.184,00 zł, refundację wydatków z 2017 roku (4.250,00 zł) oraz planowane 

do otrzymania zaliczki w łącznej kwocie 959.279,44 zł,

• w 2018 roku planowana kwota: 717.313,00 zł (717.312,69 zł). Kwota ta obejmuje 

wpływy z tytułu zaliczki 425.541,46 zł oraz refundację w kwocie 291.771,23 zł.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.013.713,00 zł, z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 71012 o kwotę 963.529,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację projektu „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”

2) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50.184,00 zł.
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3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 51.847,00 zł i przeznacza się dla:

1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę 51.874,00 zł w związku 

z umieszczeniem w trybie interwencyjnym dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 16.000,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 

o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania fizyki.

5. W związku z podpisaniem umów partnerskich na realizację projektu pn. „Nie jesteśmy sami -  

człowiek dla człowieka” przenosi się środki zaplanowane na „wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań 

j.s.t” w kwocie 419.013,00 zł na „dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”. Dotacja udzielane jest dla:

1) Gmina Miłosław -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu

w kwocie 31.370,00 zł,

2) Gmina Nekla -  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli

w kwocie 37.666,00 zł,

3) Gmina Kołaczkowo -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie

w kwocie 37.649,00 zł,

4) Gmina Pyzdry -Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach

w kwocie 47.255,00 zł,

5) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Nekli

w kwocie 265.073,00 zł.

6. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
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