Uchwała Nr 394/ 17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/152/16
Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
W uchwale Nr XXVIII/152/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałami Rady Powiatu
Obornickiego Nr XXIX/156/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXX/162/17 z dnia
23 lutego 2017 r., Nr XXXI/171/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXII/176/17 z dnia
27 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/181/17 z dnia 25 maja 2017 r, Nr XXXIV/186/17 z dnia
20 czerwca 2017 r., Nr XXXV/189/17 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr XXXVI/192/17 z dnia
24 sierpnia 2017 r., Nr XXXVII/199/17 z dna 28 września 2017 r., Nr XXXVIII/207/17
z dnia 26 października 2017 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Obornickiego
Nr 309/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 342/17 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 345/17
z dnia 29 maja 2017 r., Nr 353/17 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 365/17 z dnia
30 sierpnia 2017 r., Nr 378/17 z dnia 29 września 2017 r., Nr 387/17 z dnia
30 października 2017 r. wprowadza się poniższe zmiany:
§1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu zmniejszając je
o 19.119,20 zł, w związku z czym po zmianach dochody budżetu powiatu na rok
2017 będą wynosiły 52 773 896,01 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie
47.668.215,01 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.105.681,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizacje zadań z zakresu administracji
rządowej zmniejszając je o 46.748,20 zł, w związku z czym dochody te po zmianach
będą wynosiły 6 673 528,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zmniejszając je
o 19.119,20 zł, w związku z czym po zmianach wydatki budżetu powiatu na rok
2017 będą wynosiły 62 682 044,01 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie
45.189.912,72 zł
17.492.131,29 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§4
Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji
rządowej zmniejszając je o 46.748,20 zł, w związku z czym wydatki te po zmianach
będą wynosiły 6 673 528,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

1. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 7 listopada 2017 r. znak: FBI.3.111.415.2017.4 poinformował Starostę o zmniejszeniu dotacji w dziale 851,
rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – o kwotę 59.074 zł, celem
dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
2. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 8 listopada 2017 r. znak: FBI.3.111.276.2017.8 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w dziale 853,
rozdziale 85395 – Pozostała działalność – o kwotę 5.725,80 zł, z przeznaczeniem
na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (wypłatę świadczenia
pieniężnego).
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
3. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 9 listopada 2017 r. znak: FBI.3.111.386.2017.3 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w dziale 801,
w rozdziałach:
80102 – Szkoły podstawowe specjalne – o kwotę 4.273 zł,
80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 11.678 zł,
80130 – Szkoły zawodowe – o kwotę 11.678 zł,
na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
4. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 10 listopada 2017 r. znak: FBI.3.111.397.2017.3 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w dziale 754,
rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 6.600 zł,
z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
(naprawę samochodu i zakup plandek).
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
5. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w ramach planu
finansowego przenosi się kwotę 36.000 zł z wydatków rzeczowych do
wynagrodzeń (obsługa Projektu związanego z cyfryzacją zasobu geodezyjnokartograficznego).
6. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
w ramach planu finansowego wydatków przesuwa się kwotę 2.000 zł ze
świadczeń na rzecz funkcjonariuszy do wynagrodzeń bezosobowych.
7. W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności –
w ramach planu finansowego wydatków przesuwa się kwotę 250 zł ze świadczeń
na rzecz pracowników i 9.030 zł z wydatków rzeczowych do wynagrodzeń.
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