
ZARZĄD P 0 3ffiATU 
WRZS ŃSKlEGQ UCHWAŁA NR 713/2020 

ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2020, 

poz. 124) zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 497/2020 z dnia 23 stycznia 

2020 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 511/2020 z dnia 30 stycznia 

2020 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 521/2020 z dnia 25 lutego 

2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 128/XVIU2020 z dnia 31 marca 

2020 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 554/2020 Zarządu Powiatu 

Wrzesińskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego 

nr 130/XV111/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

nr 591/2020 z dnia 26 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

nr 623/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku, zmienionej Uchwalą Rady Powiatu Wrzesińskiego 

nr 137/X1X/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, mienionej Uchwałą Zarządu Powiatu 

Wrzesińskiego nr 667/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu 

Wrzesińskiego nr 145/=2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2020 rok 

zwiększa się o kwotę 65.219,41 zł 

to jest do kwoty 107.441.330,53 zł 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.219,41 zł 

to jest do kwoty 87.553.875,80 zł 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych 

w kwocie 19.887.454,73 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2020 rok zwiększa 

się łączne dochody o kwotę 65.219,41 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W § I ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok 

o kwotę 65.219,41 zł 



to jest do kwoty 15.033.034,97 zł 

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

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały. 

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2020 rok 

zwiększa się o kwotę 65.219,41 zł 

to jest do kwoty 113.159.829,21 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.219,41 zł 

to jest do kwoty 83.786.960,61 zł, 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

w kwocie 29.372.868,60 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2020 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 65.219,41 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 

do niniejszej uchwały. 

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

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok 

o kwotę 65.219,41 zł 

to jest do kwoty 15.033.034,97 zł 

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

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 
i ? 
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ZARZĄD POMATU 
WRZE.SAŃSKIEGO Uzasadnienie 

do Uchwały nr 713/2020 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 65.219,41 zł z tytułu: 

1) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.262.2020.7 z dnia 10 sierpnia 2020 roku, 

że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 375/20 z dnia 6 sierpnia 2020 roku zmieniony 

został plan dotacji celowych na 2020 rok poprzez: 

a.zmniejszenie w dziale 855 rozdział 85510 § 2160 o kwotę 9.647,00 zł w celu dostosowania 

poziomu środków do zakresu realizowanych zadań; 

b.zwiększenie: 

• w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę 12.411,00 zł  z przeznaczeniem 

na sporządzenie operatów szacunkowych i prac geodezyjno-kartograficznych 

zgodnie z wnioskiem z dnia 6 lipca 2020 roku nr NG.3221.2.6.2020, 

• w dziale 855 rozdział 85504 § 2110 o kwotę 6.510,00 zł z przeznaczeniem 

na realizację programu „Dobry start", 

• w dziale 855 rozdział 85508 § 2160 o kwotę 30.234,41 zł  z przeznaczeniem 

na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 821 z późn. zm.); 

2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2020.8 z dnia 21 sierpnia 2020 

roku, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS9.4143.3.105.2020.MR3491 z dnia 19 sierpnia 

2020 roku zwiększony  został plan dotacji celowych na 2020 rok w dziale 853, rozdział 85321 

§ 2110 o kwotę 4.820,00 zł  z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt w/w ustawy; 

3) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 19 sierpnia 2020 roku, 

ze Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 382/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku 

zwiększony  został plan dotacji celowych na 2020 rok w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 

o kwotę 20.891,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o 65.219,41 zł,  z tego dla: 

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmienia się plan wydatków na 2020 rok poprzez: 

a.zmniejszenie w rozdziale 85510 o kwotę 9.647,00 zł  w celu dostosowania poziomu środków 

do zakresu realizowanych zadań; 

b.zwiększenie: 



W zavpstv•ii. 
Ys+ 

w rozdziale 85504 o kwotę 6.510,00 zł  z przeznaczeniem na realizację programu 

„Dobry start", 

w rozdziale 85508 o kwotę 30.234,41 zł  z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 

roku, poz. 821 z późn. zm.); 

2) Starostwa Powiatowego zwiększa  się plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 12.411,00 zł 

zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego; 

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwieksza  się plan w rozdziale 85321 o kwotę 

4.820,00 zł  zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego; 

4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zvvieksza  się plan w rozdziale 75411 o kwotę 

20.891,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. 

STAROSTA 
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