
Zarząd Powiatu 
wc; Wrześni U C H W A Ł A N R 844/2014 

Z A R Z Ą D U P O W I A T U W E W R Z E Ś N I 
z dnia 9 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 uchwałą 

nr239/XXXVIIZ2014 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 

uchwałą 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, zmienionej 

uchwalą nr 841/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 roku dokonuje 

się następujących zmian: 

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

zwiększają się o kwotę 21.707,00 zł 

to jest do kwoty 62.151.325,00 zł 

z tego: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.707,00 zł 

to jest do kwoty 59.201.836,00 zł 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych, 

które wynoszą 2.949.489,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2014 rok zwiększa 

się łączne dochody o kwotę 21.707,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

zwiększa się o kwotę 21.707,00 zł 

to jest do kwoty 61.953.704,00 zl, 

z tego: 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.968,00 zł 

to jest do kwoty 57.638.543,00 zł 



2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

to jest do kwoty 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

43.675,00 zł 

4.315.161,00 zł, 

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2014 rok zwiększa 

się łączne wydatki o kwotę 21.707,00 zł popizez wprowadzenie zmian wg załącznika 

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 43.675,00 zł 

to jest do kwoty 4.315.161,00 zł 

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 

2 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 844/2014 

Zarządu Powiatu we Wrześni 
z dnia 9 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 21.707,00 zł z tytuhi otrzymanej dotacji na realizację 

zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej". 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 21.707,00 zł i przeznacza się te środki 

dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadanie publiczne realizowane w ramach 

Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok „Asystent 

rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ". 

3. Dokonuje się przeniesienia wkładu własnego zaplanowanego w wydatkach bieżących na wymianę 

pokrycia dachowego w Kościele w Miłosławiu na wydatld majątkowe na realizację zadania 

pn. „Miłosław, kościół poewangelicki (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego" w kwocie 

43.675,00 zl. 

4. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między rozdziałami 

i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 


