
Zarząd Powiatu 
y / e Wrzc&ni UCHWAŁA NR 900/2014 

ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 
z dnia 2 września 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 

Na podstawie att. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(t.j. 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/XXXVI!/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 

uchwałą 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/XLI/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 maja 2014 roku, zmienionej 

uchwałą 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, zmienionej 

uchwałą nr 859/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmienionej 

uchwałą nr 868/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 lipca 2014 roku, zmienionej uchwałą 

nr 271/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2014 roku dokonuje 

się następujących zmian: 

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

zwiększa się o kwotę 13.702,00 zł 

to jest do kwoty 62.738.586,00 zł 

z tego: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.702,00 zł 

to jest do kwoty 

2) nie zmienia się dochodów majątkowych 

59.434.497,00 zł 

które wynoszą 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

3.304.089,00 zł 

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

się łączne dochody o kwotę 13.702,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 



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

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 

o kwotę 13.702,00 zł 

to jest do kwoty 8.407.386,00 zł. 

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok przyjmuje 

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

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

zwiększa się o kwotę 13.702,00 zł 

to jest do kwoty 63.402.652,00 zł, 

z tego: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.702,00 zł 

to jest do kwoty 58.302.082,00 zł 

2) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie 5.100.570,00 zl, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

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

się łączne wydatki o kwotę 13.702,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 

o kwotę 13.702,00 zl 

to jest do kwoty 8.403.786,00 zł. 

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok przyjmuje nowe 

brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały. 

7. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się: 

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 96.614,00 zł 

to jest do kwoty 172.027,00 zł 

2) nie zmienia się rezei*wy celowej w kwocie 160.043,00 zł 

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

w kwocie 105.000,00 zł, 

b) nie zmienia się rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu 

zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, 

w kwocie 55.043,00 zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
•STAROST,' 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 900/2014 

Zarządu Powiatu we Wrześni 
z dnia 2 września 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 13.702,00 zł, z tytułu: 

a. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-1.3111.269.2014.8 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, 

że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS04/002785 z dnia 21 sierpnia 2014 roku zwiększony został 

plan dotacji celowych na rok 2014 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 13.377,00 zł 

z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b. zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 516/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku zwiększony został 

plan dotacji celowych na rok 2014 w dziale 801, rozdział 80102 §2110 o kwotę 325,00 zł, 

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 

1 ćwiczenia. 

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 13.702,00 zl, z tego: 

a. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania 

0 Niepełnosprawności zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 13.377,00 zł z przeznaczeniem 

na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 325,00 zł 

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 

1 ćwiczenia. 

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 96.614,00 zł i przeznacza się dla: 

a. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 96.614,00 zł 

z przeznaczeniem uzupełnienie środków do realizacji zadań. 

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

i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 


