
UCHWAŁA NR 186/XXVIII/2013
RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  uchwala się, 

co następuje:

§ 1. W uchwale 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie 

uchwały  budżetowej  Powiatu  Wrzesińskiego  na  2013  rok,  zmienionej  uchwałą 

nr 166/XXVI/2013  Rady  Powiatu  we  Wrześni  z  dnia  31  stycznia  2013  roku,  zmienionej 

uchwałą nr 177/XXVII/20113 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 marca 2013 roku, zmienionej 

uchwałą  nr  478/2013  Zarządu  Powiatu  we  Wrześni  z  dnia  12  marca  2013  roku  dokonuje 

się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2013 rok

zwiększa się o kwotę            2.047.273,00 zł

to jest do kwoty          61.039.563,00 zł

z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę            1.614.834,00 zł

to jest do kwoty          57.802.114,00 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 432.439,00 zł

to jest do kwoty           3.237.449,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2013 rok zwiększa 

się łączne  dochody  o  kwotę  2.047.273,00  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

o kwotę  206.858,00 zł

to jest do kwoty           7.868.332,00 zł.



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

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok przyjmuje 

nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały. 

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

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

o kwotę    10.000,00 zł

to jest do kwoty 474.346,00 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dochody i wydatki w 2013 roku związane 

z realizacją  zadań  realizowanych  w  drodze  umów  lub  porozumień  między  jednostkami 

samorządu  terytorialnego  przyjmuje  nowe  brzmienie  i  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszej 

uchwały. 

5. 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

kwotę            1.387.976,00 zł

to jest do kwoty           1.519.582,00 zł.

6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2013 rok 

zwiększa się o kwotę             4.439.568,00 zł

to jest do kwoty          60.340.681,00 zł

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę            2.321.574,00 zł 

to jest do kwoty                       56.749.048,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę            2.117.994,00 zł

to jest do kwoty           3.591.633,00 zł.

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zawierającym wydatki budżetu na 2013 rok zwiększa 

się łączne  wydatki  o  kwotę  4.439.568,00  zł poprzez  wprowadzenie  zmian  wg załącznika 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

8. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zwiększa się 

wydatki majątkowe

o kwotę            2.117.994,00 zł

to jest do kwoty            3.591.633,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
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9. W § 2 ust.  3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki  na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

o kwotę  206.858,00 zł

to jest do kwoty           7.868.332,00 zł.

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

administracji  rządowej i  innych zleconych odrębnymi  ustawami na 2013 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

10. W § 2 ust. 3 pkt 3) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych  

w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę    10.000,00 zł

to jest do kwoty              474.346,00 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dochody i wydatki w 2013 roku związane 

z realizacją  zadań  realizowanych  w  drodze  umów  lub  porozumień  między  jednostkami 

samorządu  terytorialnego  przyjmuje  nowe  brzmienie  i  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszej 

uchwały. 

11. 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            1.479.195,00 zł

to jest do kwoty           1.626.021,00 zł.

12. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§  4.  Nadwyżkę  budżetu  w  wysokości  698.882,00  zł  przeznacza  się  na  spłatę  zobowiązań  

z tytułu zaciągniętych kredytów”.

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

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.392.295,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.091.177,00 zł”.

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

załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) nie zmienia się rezerwa ogólna w kwocie   20.000,00 zł,

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę    14.200,00 zł

to jest do kwoty  520.690,00 zł
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a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w kwocie   98.000,00 zł,

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

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

która po zmianach wynosi              422.690,00 zł.

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

udzielanych z budżetu Powiatu dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) zwiększa  się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

o kwotę  396.241,00 zł

to jest do kwoty 799.731,00 zł,

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

o kwotę  139.940,00 zł

to jest do kwoty 995.169,00 zł.

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

załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej zawierający „Dochody pobierane na podstawie ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki  

przeznaczone  na  finansowanie  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej”  po dokonaniu 

zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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