
U C H W A Ł A N R 234/XXXVI/2013 
R A D Y P O W I A T U W E W R Z E Ś N I 

z dnia 27 grudnia 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. z2013 r. poz. 595 z późn. zm.) art. 94, 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 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/2013 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/XXIX/2013 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/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 

2013 roku, zmienionej uchwałą nr 203/XXXU/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 lipca 

2013 roku, zmienionej uchwałą nr 583/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 

2013 roku, zmienionej uchwałą nr 592/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 września 

2013 roku, zmienionej uchwałą nr 209/XXXII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 

27 września 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 214/XXXII/2013 Rady Powiatu we Wrześni 

z dnia 24 października 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 639/2013 Zarządu Powiatu 

we Wrześni z dnia 5 listopada 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 652/2013 Zarządu Powiatu 

we Wrześni z dnia 13 listopada 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 657/2013 Zarządu Powiatu 

we Wrześni z dnia 19 listopada 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 225/XXXV/2013 Rady 

Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 682/2013 Zarządu 

Powiatu we Wrześni z dnia 16 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2013 rok 
. , • i + 110.166,00 zł 

zwiększa się o kwotę x ' 
, . . A , 4, 62.182.032,00 zł 
to jest do kwoty ' 
z tego: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 110.166,00 zł 

to jest do kwoty 58.807.110,00 zł 



2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie 3.374.922,00 zł. 

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

się łączne dochody o kwotę 110.166,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

zwiększa się o kwotę 110.166,00 zł 

to jest do kwoty 63.175.465,00 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.076,00 zł 

to jest do kwoty 57.921.709,00 zł 

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90,00 zł 

to jest do kwoty 5.253.756,00 zł. 

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

się łączne wydatki o kwotę 110.166,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

wydatki majątkowe 

o kwotę 90,00 zł 

to jest do kwoty 5.253.756,00 zł 

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. 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 3.1. do niniejszej uchwały. 

7. 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 4.630,00 zł, 

to jest do kwoty 105.943,00 zł 

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

w kwocie 98.000,00 zł, 
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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 7.943,00 zł. 

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

udzielanych z budżetu Powiatu dokonuje się zmian w następujący sposób: 

1) nie zmienia się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 

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

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

9. 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 6 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

w kwocie 835.471,00 zł, 

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

o kwotę 

to jest do kwoty 

24.016,00 zł 

599.885,00 zł. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 234/XXXVI/2013 

Rady Powiatu we Wrześni 
z dnia 27 grudnia 2013 roku 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 110.166,00 zł z tytułu: 

1) na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/30p/BKU/13/RWPD-120979 z dnia 

21 listopada 2013 roku została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 

24.016,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych 

i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku 

ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach 

prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do danych 

przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013, 

2) zwiększonych wpływów uzyskanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni z tytułu czynszów 

najmu w rozdziale 70005 o kwotę 21.000,00 zł, 

3) zwiększonych wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni z tytułu 

wpłat za duplikaty dokumentów szkolnych, wynajem pomieszczeń oraz otrzymanej darowizny 

w rozdziale 80130 o kwotę 5.698,00 zł, 

4) otrzymanych darowizn od sponsorów uzyskanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka 

i Rodziny w Kołaczkowie w rozdziale 85201 o kwotę 10.450,00 zł, 

5) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej uzyskanego przez Poradnię Psychologiczno 

Pedagogiczną w rozdziale 85406 o kwotę 132,00 zł, 

6) koryguje się plan w Liceum Ogólnokształcącym poprzez zmniejszenie planu w § 0690 o kwotę 

27,00 zł (wpływ mniejszej ilości wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych) oraz poprzez 

zwiększenie planu w § 0970 o kwotę 3.397,00 zł (odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej), 

7) zwiększonych wpływów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 

w rozdziale 80140 o kwotę 45.500,00 zł - wpływy z usług. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 110.166,00 zł, z tego dla: 

1) udziela się dotacji na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno 

- Wychowawczy "ARKA" we Wrześni w kwocie 24.016,00 zł, 

2) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 21.000,00 zł 

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, 

3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 

o kwotę 5.698,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, 
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4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan wydatków 

w rozdziale 85201 o kwotę 10.450,00 zl z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 

do realizacji zadań, 

5) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85406 o kwotę 

132,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, 

6) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 o kwotę 

3.370,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, 

7) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80140 

o kwotę 45.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań. 

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 4.630,00 zł i przeznacza się dla: 

1) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę 630,00 zł 

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, 

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 

0 kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań. 

4. W budżecie dokonuje się dodatkowo następujących zmian: 

1) Po dokonaniu analizy zmniejsza się wydatki o kwotę 10.090,00 zl w rozdziale 75702 - Obsługa 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. 

2) W/w środki w kwocie 10.090,00 zł przeznacza się dla: 

a. Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. kwoty 90,00 zł celem uzupełnienia jednego 

udziału do pełnej wysokości wynoszącej 5.000,00 zł, 

b. Gminie Pyzdry udziela się dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł 

z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelców spalonego domu jednorodzinnego 

w miejscowości Wrąbczynek. 

3) Ponadto zmienia się źródło finansowania dotacji dla spółek wodnych, które zgodnie z wyrokiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie mogą być pokrywane z dochodów 

uzyskiwanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zaplanowane w budżecie 

na rok 2013 w kwocie 40.000,00 zł. W związku z powyższym zmienia się źródło finansowania 

poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

1 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł i przeznacza się 

do rozdziału 01008 - Melioracje wodne (środki własne powiatu). Natomiast środki 

zaplanowane w rozdziale 01008 Melioracje Wodne w kwocie 40.0000,00 zł finansowane 

z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska przenosi 

się do rozdziału 90095. W związku w powyższym 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 

2 



ochrony środowiska i gospodarld wodnej" po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie 

i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

4) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2013 rok 

dokonano zmian, a mianowicie: 

a. w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, § 2900 - Wpływy z wpłat gmin 

i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 

lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zastępuje się § 0830 - Wpływy 

z usług, 

b. w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 

innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów 

na dofinansowanie zadań bieżących zastępuje się § 0830 - Wpływy z usług. 

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

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
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