
 

 

UCHWAŁA NR VIII/48/2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 212,215,222,232,235,236,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku,  poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 grudnia 

2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019 zwaną dalej „Uchwałą” 

określone w § 2-9 niniejszej uchwały. 

§ 2. Dochody Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku w wysokości 153.877.956,39zł zwiększa się o kwotę 

357.199,92zł do kwoty 154.235.156,31zł, w związku z tym: 

1.  Paragraf 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2019 

roku w wysokości 154.235.156,31zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 140.069.501,07zł, dochody 

majątkowe w wysokości 14.165.655,24zł, określone załącznikiem Nr 1”. Załącznik Nr 1 Uchwały otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Paragraf 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują 

w szczególności: 

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami, określone załącznikiem Nr 3, 

b) dotacje celowe na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 

określone załącznikiem Nr 3 

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego, określone załącznikiem Nr 4, 

d) 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 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 

2009 roku w kwocie 13.374.247,34zł”. Załącznik Nr 3 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie 

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 4 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie 

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wydatki budżetu w 2019 roku w wysokości 158.302.838,00zł zwiększa się o kwotę 442.128,66zł do 

kwoty 158.744.966,66zł, w związku z tym: 
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1.  Paragraf 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2019 

roku w wysokości 158.744.966,66zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 139.473.178,69zł, wydatki 

majątkowe w wysokości 19.271.787,97zł określone załącznikiem Nr 2”. Załącznik Nr 2 Uchwały otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Paragraf 2 ust.2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują 

w szczególności: 

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

określone załącznikiem Nr 3, 

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 

określone załącznikiem Nr 3, 

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, określone załącznikiem Nr 4, 

d)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 

6.779.078,56zł, 

e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2019 roku, określone załącznikiem Nr 6”. Załącznik 

Nr 3 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, Załącznik 

Nr 4 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik 

Nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Paragraf 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 4.509.810,35zł zostanie 

sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych”. 

§ 5. Paragraf 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 

budżetu w wysokości 14.597.946,35zł i planowanych rozchodów w kwocie 10.088.136,00zł, określone 

załącznikiem Nr 5”. Załącznik Nr 5 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 7 Uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Załącznik Nr 8 Uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Paragraf 8 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „ogólną w wysokości 276.461,78zł”. 

2. Paragraf 8 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „celowe w wysokości 2.838.097,79zł      z tego: 

a) na nauczanie indywidualne 108.258,64zł, 

b) na zarządzanie kryzysowe 235.000,00zł, 

c) na awans zawodowy nauczycieli 50.000,00zł, 

d) na doraźne zastępstwa 50.000,00zł, 

e) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.314,00zł, 

f) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania 161.452,00zł, 

g) na podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku 263.442,00zł, 

h) na remonty 150.000,00zł, 

i) na doposażenie stanowisk 100.000,00zł, 

j) na wkład własny pod projekty unijne 300.000,00zł, 

k) na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych 150.167,90zł, 

l) na ewentualny zakup energii 836.440,44zł,   ł) na ewentualny wzrost na odpis na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych  331.022,81zł, 

m) na wydatki majątkowe 100.000,00zł”. 

§ 9. Paragraf 10 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3730



1) zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu 

do wysokości  3.500.000zł. 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 

z grup wydatków: 

a) majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wydatki majątkowe w ramach działu, 

b) majątkowych między poszczególnymi zadaniami w ramach działu, 

c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków w ramach grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem 

przeniesień z kwot planowanych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz w ramach grupy 

związanej z realizacją zadań statutowych z wyłączeniem z § 4260 oraz § 4440. 

5) lokowania wolnych  środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank 

prowadzący obsługę budżetu. 

6) udzielania pożyczek z budżetu powiatu do kwoty 1.664.877,74zł- art.12 ust.8 lit. d ustawy z dnia 

05.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511), art.243 ust.3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku,  poz. 2077 z późn.zm.). 

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 

nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

8) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego 

z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze 

zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku 

objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania 

zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, 

o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów”. 

§ 10. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

(-) Dariusz Pilak 
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