Uchwała Nr XXVII/157/20
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.920) oraz art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze
zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
W uchwale Nr XVI/116/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej Uchwałami Rady Powiatu
Nr XVII/120/20 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr XVIII/126/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
Nr XIX/130/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XX/132/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
Nr XXI/138/20 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXII/142/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
Nr XXIII/147/20 z dnia 13 lipca 2020 r., Nr XXIV/149/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r.,
Nr XXV/152/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr XXVI/155/20 z dnia 11 września 2020 r.
oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nr 166/20 z dnia 19 marca 2020 r., Nr 168/20
z dnia 24 marca 2020 r., Nr 170/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr 182/20 z dnia
12 maja 2020 r. Nr 193/20 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 201/20 z dnia 30 czerwca
2020 r., Nr 204/20 z dnia 7 lipca 2020 r., Nr 214/20 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr 220/20
z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 225/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r., Nr 227/20 z dnia
20 sierpnia 2020 r., Nr 237/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 240/20 z dnia 4 września
2020 r. wprowadza się poniższe zmiany:
§1
Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 446.733,00 zł, w związku z czym
§ 1 otrzymuje brzmienie:
1.

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości
62 239 894,11 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie
54.983.536,01 zł
- dochody majątkowe w kwocie
7.256.358,10 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.

2.

Dochody, o których mowa w ust, 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.303.196,90 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 14.250 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do uchwały,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 415.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
1

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.345.467,80 zł.
§2
Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 446.733,00 zł, w związku z czym
§ 2 otrzymuje brzmienie:
1.
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości
70 885 478,29 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie
52.638.736,01 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
18.246.742,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
2.

Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.303.196,90 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały,
2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 14.250 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do uchwały,
3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 415.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst
w wysokości 2.018.452,88 zł.

3.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 246 742,28 zł określa załącznik Nr 9 do
uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§3
Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu powiatu,
w związku z czym
§ 7 otrzymuje brzmienie :
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego
/- /
Renata Tomaszewska
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Uzasadnienie
Dochody
1. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody
o 14.896 zł, w tym:
1.1. o 3.000 zł z tyt. sprzedaży drewna,
1.2. o 11.896 zł z tyt. kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy.
2. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 10 września 2020 r. znak: FBI.3111.296.2020.6 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziale
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 291.198 zł. Środki
przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
3. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
zwiększa się dochody z tyt. wpłaty na Fundusz Wsparcia kwoty 12.000 zł przez
Gminę Oborniki na zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Obornikach.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
4. W rozdziale 75814 – Różne rozliczeni finansowe – zwiększa się dochody
o 16.035 zł, w tym z:
4.1. odsetek o 10.000 zł,
4.2. rozliczeń z lat ubiegłych o 3.852 zł,
4.3. rożnych dochodów o 2.183 zł.
5. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność –
5.1. zmniejsza się dochody z tyt. najmu powierzchni o 4.318 zł,
5.2. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dot. projektu „Zdalna
szkoła” wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu.
6. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się dochody o 116.922 zł,
w tym:
6.1. o 1.922 zł z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych,
6.2. o 115.000 zł tyt. pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych przez gminy naszego powiatu.
Wydatki:
1. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się
wydatki majątkowe o 18.135 zł na zadanie pn. „wymiana kotła centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach”.
2. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się wydatki majątkowe
o 66.365 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące.
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3. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
w ramach planu finansowego zadań zleconych przesuwa się kwotę 18.195 zł
z wynagrodzeń do świadczeń wypłacanych na rzecz funkcjonariuszy.
4. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się wydatki
bieżące o 41.700 zł, przesuwając je do rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe
specjalne. Ponadto wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 9.900 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatoki
autobusowej wraz z miejscami parkingowymi oraz boiskiem rekreacyjnym przy
Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku.
5. W rozdziale 80115 – Technika – zwiększa się wydatki majątkowe o 10.400 zł,
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wjazdu
do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie wraz z miejscami
parkingowymi.
6. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące
o 7.185 zł, przesuwając je do rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod …. .
7. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki majątkowe
o 15.100 zł w formie dotacji dla szpitala w Obornikach, korygując błędne
umniejszenie wysokości dotacji dokonanej w miesiącu sierpniu.
8. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące
o 110.000 zł.
9. W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –
zwiększa się wydatki bieżące o 200.000 zł. Zwiększająca się ilość dzieci
umieszczanych w placówkach powoduje konieczność zwiększania planu dotacji
dla innych powiatów na terenie których w placówkach umieszczane są dzieci
z naszego powiatu.
10. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących
zmian:
 zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na ,,przebudowę drogi powiatowej nr
2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km
1 +630-6+711’’,
 zwiększa się o 30.000 zł wydatki na zadanie pn. ,,przebudowa drogi
powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek,
Powstańców Wielkopolskich’’. Środki będą przeznaczone na opracowanie
map do celów projektowych i opracowanie procedury przetargowej na
wykonanie dokumentacji.
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