
UCHWAŁA NR 203/XXXII/2013 
R A D Y POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 25 lipca 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) art. 94, 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, zmienionej 

uchwałą nr 186/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 roku, zmienionej 

uchwałą nr 193/XXLX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 kwietnia 2013 roku, 

zmienionej uchwałą nr 195/XXX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14 czerwca 2013 roku, 

zmienionej uchwałą nr 201/XXX/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2013 roku 

dokonuje się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 19.862,00 zł 

to jest do kwoty 61.157.440,00 zł 

z tego: 

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 

to jest do kwoty 

nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie 

19.862,00 zł 

57.919.991,00 zł 

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 19.862,00 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 

o kwotę 17.422,00 zł 

to jest do kwoty 1.537.004,00 zł 

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

zwiększa się o kwotę 114.531,00 zł 

to jest do kwoty 62.118.873,00 zł 

z tego: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.962,00 zł 

to jest do kwoty 56.047.527,00 zł 

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95.569,00 zł 

to jest do kwoty 6.071.346,00 zł. 

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

się łączne wydatki o kwotę 114.531,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

wydatki majątkowe 

o kwotę 95.569,00 zł 

to jest do kwoty: 6.071.346,00 zł 

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

7, 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 17.422,00 zł 

to jest do kwoty 1.653.061,00 zł. 

8. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 961.433,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek na rynku krajowym ". 

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

„/. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.052.610,00 zł, 

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.091.177,00 zł". 
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Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

10. 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 26.534,00 zł 

to jest do kwoty 364.156,00 zł 

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 266.156,00 zł. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


