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

uchwałą 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 

uchwałą nr 260/XU/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, zmienionej 

uchwałą nr 844/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni, z dnia 9 czerwca 2014 roku, zmienionej 

uchwałą nr 265/XLII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2014 roku dokonuje 

się następujących zmian: 

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

zmniejsza się o kwotę 16.853,00 zł 

to jest do kwoty 62.518.215,00 zl 

z tego: 

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.853,00 zl 

to jest do kwoty 59.214.126,00 zl 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych, 

które wynoszą 3.304.089,00zl 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

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

się łączne dochody o kwotę 16.853,00 zl poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

zmniejsza się o kwotę 16.853,00 zl 

to jest do kwoty 62.807.281,00 zl, 

z tego: 



1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

to jest do kwoty 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych 

które wynoszą 

57.711.399,00 zl 

5.095.882,00 zl, 

16.853,00 zl 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

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

się łączne wydatki o kwotę 16.853,00 zl poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 
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7,nT'm<$ Powiatu 
' 1 : Uzasadnienie 

do Uchwały nr 859/2014 
Zarządu Powiatu we Wrześni 
z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 16.853,00 zł z tytułu otrzymania Zarządzenia Wojewody 

Wielkopolskiego nr 412/14 z dnia 25 czerwca 2014 zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 

2014 w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 16.853,00 zł w związku z korektą planu pod kątem 

wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2014 roku - Dom 

Pomocy Społecznej we Wrześni. 

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 16.853,00 zl. Zmniejsza się plan wydatków w Domu 

Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 o kwotę 16.853,00 zł w związku z Zarządzeniem Wojewody 

Wielkopolskiego. 

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

i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
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