
U C H W A Ł A N R 225/XXXV/2013 
R A D Y P O W I A T U W E W R Z E Ś N I 

z dnia 28 listopada 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 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/XXXII/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/XXXIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 

27 września 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 214/XXXrW2013 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 dokonuje się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 105.123,00 zł 

to jest do kwoty 61.889.165,00 zł 

z tego: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.123,00 zł 

to jest do kwoty 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie 

58.514.243,00 zł 

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 105.123,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

o kwotę 8.338,00 zł 

to jest do kwoty 9.258,00 zł. 

Załącznik nr 3.2. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok przyjmuje 

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

4. 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 42.900,00 zł 

to jest do kwoty 1.619.763,00 zł. 

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

zwiększa się o kwotę 105.123,00 zł 

to jest do kwoty 62.882.598,00 zł 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.123,00 zł 

to jest do kwoty 57.628.932,00 zł 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie 5.253.666,00 zł. 

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

się łączne wydatki o kwotę 105.123,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

7. 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. 

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

na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

o kwotę 8.338,00 zł 
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to jest do kwoty 9.258,00 zł. 

Załącznik nr 3.4. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok przyjmuje 

nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.3. do niniejszej uchwały. 

9. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zawierającym wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o któiych 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 42.900,00 zł 

to jest do kwoty 1.740.135,00 zł. 

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 39.690,00 zł, 

to jest do kwoty 110.573,00 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 12.573,00 zł. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały nr 225/XXXV/2013 

Rady Powiatu we Wrześni 
z dnia 28 listopada 2013 roku 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 105.123,00 zł z tytułu: 

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 106.613,00 zł z tytułu: 

a. zwiększonych wpływów osiąganych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

we Wrześni w kwocie 41.400,00 zł, z tego w rozdziale 80148 § 0830 zwiększa się plan 

dochodów o kwotę 35.000,00 zł, w rozdziale 85410 § 0830 zwiększa się plan dochodów 

0 kwotę 6.400,00 zł, 

b. przyznanych środków przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na realizację projektu 

pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół 

z terenu powiatu wrzesińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w kwocie 42.900,00 zł, 

c. zwiększonych wpływów w rozdziale 80130 osiąganych przez Zespół Szkół Technicznych 

1 Ogólnokształcących we Wrześni o kwotę 2.500,00 zł, 

d. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

o kwotę 325,00 zł w rozdziale 85201, 

e. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni z tytułu najmu pomieszczeń w rozdziale 85218 o kwotę 11.150,00 zł, 

f. otrzymanych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację 

„Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 

2013"w dziale 852 rozdział 85204 § 2120 o kwotę 8.338,00 zł. 

2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.490,00 zlz tytułu: 

a. korekty planu dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące w kwocie 

1.490,00 zł poprzez zmniejszenie o kwotę 1.640,00 zł (rozdział 80120 § 0750 o kwotę 

1.150,00 zł, rozdział 80120 § 0920 o kwotę 490,00 zł) oraz poprzez zwiększenie o kwotę 

150,00 zł (rozdział 80120 § 0690). Powyższe zmiany urealniają wykonanie planu dochodów. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 105.123,00 zł, z tego: 

1) Ze zwiększonych dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.613,00 zł, 

z tego dla: 

a. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan wydatków 

w rozdziale 80148 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów 
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żywnościowych oraz w rozdziale 85410 o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

pościeli i poduszek do internatu, 

b. Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80146 

o kwotę 42.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zmodernizowany system 

doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 3.5. Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół o kwotę 42.900,00 zł, 

c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan 

w rozdziale 80130 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 

do realizacji zadań, 

d. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan wydatków 

w rozdziale 85201 o kwotę 325,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej, 

e. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Gozdowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 5.575,00 zł 

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, 

f. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Pietrzykowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 5.575,00 zł 

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, 

g. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan wydatków 

w rozdziale 85204 o kwotę 8.338,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Resortowego 

Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013". 

2) Ze zmniejszonych dochodów budżetowych zmniejsza się plan wydatków Liceum 

Ogólnokształcącego we Wrześni o kwotę 1.490,00 zł w rozdziale 80120. 

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 39.690,00 zł i przeznacza się dla: 

1) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 3.690,00 zł 

z przeznaczeniem na usunięcie awarii w toaletach uczniowskich i naprawę kanalizacji, 

2) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 20.000,00 zł 

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, 

3) Powiatowego Centnim Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 85321 

o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań 

Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. 

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

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
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