
U C H W A Ł A N R 841/2014 
Z a r z ą d P o w i a t u Z A R Z Ą D U P O W I A T U W E W R Z E Ś N I 

we Wv,Mm z dnia 3 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 

Na podstawie art. 257 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 236/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok, zmienionej uchwalą 

nr239/XXXVII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 stycznia 2014 roku, zmienionej 

uchwalą nr 756/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 25 lutego 2014 roku, zmienionej 

uchwalą nr 248/XXXIX/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 marca 2014 roku, zmienionej 

uchwalą nr 257/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zmienionej 

uchwalą nr 260/XLI/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 maja 2014 roku dokonuje 

się następujących zmian: 

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2014 rok 

nie zmieniają się i wynoszą 62.129.618,00 zł 

z tego: 

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł 

to jest do kwoty 59.180.129,00 zł 

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł 

to jest do kwoty 2.949.489,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej obejmujący dochody budżetu na 2014 rok po dokonaniu 

zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2014 rok 

nie zmieniają się i wynoszą 61.931.997,00 zł, 

z tego: 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł 

to jest do kwoty 57.660.511,00 zł 

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł 

to jest do kwoty 4.271.486,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 



4. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej obejmujący wydatki budżetu na 2014 rok po dokonaniu 

zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2014 rok 

zwiększa się wydatki majątkowe 

o kwotę 100.000,00 zł 

to jest do kwoty 4.271.486,00 zl 

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 



f\x:v.{& P o w i a t u 

Uzasadnienie 
do Uchwały nr 841/2014 

Zarządu Powiatu we Wrześni 
z dnia 3 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 

W uchwale 260/XLI/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok wprowadzono do budżetu zarówno 

po stronie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem 

na realizację zadania pn. „Miłosław, kościół poewangełicki (XIX w.): wymiana pokrycia 

dachowego". Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ.MCH-688/15-54/14 z dnia 13 marca 2014 roku. 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego 

we Wrześni pozyska! dodatkowe telefoniczne informacje wskazujące na to, że w/w zadanie 

ma charakter inwestycyjny. Z uwagi na to w rozdziale 92120 dokonuje się przeniesienia planu 

dochodów z paragrafu 2130 do paragrafu 6560 oraz przenosi się plan wydatków z paragrafu 4340 

do paragrafu 6580. Tym samym tworząc nowe zadanie majątkowe pn. „Miłosław, kościół 

poewangelicki (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego". 

Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między rozdziałami 

i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
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