
U C H W A Ł A N R 23/IV/2015 
R A D Y P O W I A T U W E W R Z E Ś N I 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok 

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

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 15/111/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok, dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2015 rok 

zwiększa się o kwotę 253.841,00 zł 

to jest do kwoty 59.812.716,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. W załączniku nf 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2015 rok 

zwiększa się łączne wydatki o kwotę 253.841,00 zł poprzez wprowadzenie zmian 

wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2015 

rok zwiększa się wydatki majątkowe 

o kwotę 250.000,00 zł 

to jest do kwoty 2.795.490,00 zł 

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.841,00 zł 

57.017.226,00 zł, 

250.000,00 zł 

2.795.490,00 zł, 

to jest do kwoty 

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

to jest do kwoty 

4. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zawierającym 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, zwiększa się wydatki 



o kwotę 

to jest do kwoty 
253.841,00 zł 

403.805,00 zł. 

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

„§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.996.159,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych kredytów". 

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

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 253.841,00 zł, 

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.250.000,00 zł". 

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 7.639,00 zł 

to jest do kwoty 230.597,00 zł 

2) nie zmienia się rezerwy celowej w kwocie 531.129,00 zł 

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

kryzysowego w kwocie 108.671,00 zł, 

b) nie zmienia się rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu 

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

po zmianach wynosi 422.458,00 zł. 

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

dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku dokonuje się zmian w następujący 

sposób: 

1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

o k w o t e 5.000,00 zł 

to jest do kwoty 414.369,00 zł, 

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

w k w o c i e 1.593.566,00 zł. 

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

i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
P ^ E W p D N I C Z Ą C Y R A D Y 

(r/egorz Kaźmierczak 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 23/TW2015 
Rady Powiatu we Wrześni 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok 

1. Wydatld budżetowe zwiększa się o kwotę 253.841,00 zł (wolne środki pozostające na rachunku 

bankowym za 2014 rok), z tego dla: 

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80195 

0 kwotę 3.841,00 zł na realizację projektu „Our Identity: National and European? - A Research 

of National and European Landmarks (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów 

między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) w ramach programu Comenius -

Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie", 

2) Starostwa Powiatowego wprowadza się nowe zadanie w rozdziale 80140 o kwotę 250.000,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację docelowego projektu pn.: „„Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego" - Budowa Centrum Treningowego" - wykonanie 

dokumentacji. 

Pierwszym etapem realizacji projektu jest wykonanie niezbędnej dokumentacji, która 

umożliwiać będzie aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel. 

W dniu 19 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński wystąpił do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z pismem o wprowadzenie projektu pod nazwą „Opracowanie dokumentacji 

Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego" do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych WRPO na lata 2007 - 2013. W dniu 31 grudnia 2014 roku Uchwałą nr 79/2014 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 podjął decyzję, iż w/w projekt 

został włączony do X X X V I I części Wykazu przyjętego powyższą uchwałą. Na dzień składania 

pisma do Marszałka Województwa Wielkopolskiego orientacyjny koszt całkowity projektu 

wynosił 800.000,00 zł a przewidywany poziom dofinansowania w Schemacie I I „Inwestycje 

strategiczne" Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania 

1 wdrażania WRPO" wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych. Po przeprowadzonej analizie 

rynku i otrzymanych szacunkach wartości przyjęto iż wykonanie dokumentacji projektowej 

wynosić będzie 850.000,00 zł w związku z powyższym zaplanowano przyjęcie kwoty 

w wysokości 250.000,00 zł jako wkład własny. 
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2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.639,00 zł i przeznacza się dla: 

1) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 2.639,00 zł 

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, 

2) Gminy Miłosław udziela się dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł 

z przeznaczeniem na pomoc dla parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła 

w Miłosławiu, w związku z pożarem domu parafialnego przy ul. Pałczyńskiej w Miłosławiu. 

3. Ponadto przenosi się zadanie „Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 

wielkopolskiego" w kwocie 1.000,00 z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

rozdział 92195 - Pozostała działalność, § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

do działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Powyższa zmiana związana jest z uchyleniem Uchwały nr 283/XLV/2014 Rady Powiatu 

we Wrześni z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu w 2015 roku. Uchwała nr 283/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 

30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu 

w 2015 roku została podjęta zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, który 

mówi, że pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego określana jest przez 

odrębną uchwałę organu stanowiącego j ednostki samorządu terytorialnego. 

Powiat Gnieźnieński wskazał jednakże, że koordynacja Szlaku Piastowskiego będzie realizowana 

jako zadanie wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

W związku z powyższym przekazanie dotacji celowej w kwocie 1.000,00 złotych dla Powiatu 

Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, czyli 

koordynację Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, może nastąpić na mocy 

Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok. Ustawa 

o finansach publicznych nie nakłada w tym przypadku obowiązku podjęcia uchwały organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 
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