
      

UCHWAŁA  NR  XXXVIII/80/2019 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie: wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w 

projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. z 2019 poz. 511 ze 

zm.) w związku zart. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 

ze zm.),  

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Nie wyraża się zgody na wprowadzenie w projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok zmian powodujących zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pleszewie o kwotę 270 000 zł i jednoczesne zwiększenie deficytu budżetu Powiatu 

Pleszewskiego o 270 000 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta  Maciej Wasielewski ……………….. 

Wicestarosta Damian Szwedziak ……………….. 

Członek Zarządu Leopold Lis ……………….. 

Członek Zarządu Marek Szewczyk ……………….. 

Członek Zarządu Radomir Zdunek ……………….. 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie 

wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w projekcie budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok 

Na sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 13 grudnia 2019 r. Przewodnicząca Klubu Radnych 

Prawa i Sprawiedliwości Renata Reszel zgłosiła wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie  

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Pleszewie Leszka Bierły z dnia 6.12.2019r. Pismo stanowi załącznik do 

niniejszego uzasadnienie. Pismo nie wskazuje źródła finansowania postulowanych zmian. 

Takiego źródła w swoim wystąpieniu na sesji nie wskazała również Przewodnicząca Klubu 

Prawa i Sprawiedliwości. 

Brak wskazania źródła  finansowania zwiększenia o 270 000 zł wydatków PUP w Pleszewie na 

2020 rok oznacza konieczność zwiększenia o 270 000 zł deficytu Powiatu Pleszewskiego na 

2020 r. 

Sporządzony przez Zarząd projekt budżetu na 2020 r. jest niedoszacowany m.in. w zakresie 

oświaty, pomocy społecznej, inwestycji drogowych. Na dzisiaj trudno precyzyjnie wyliczyć 

skutki finansowe wprowadzonych  zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

zmian w zakresie najniższego wynagrodzenia pracowników. W konsekwencji Zarząd kierując 

się zasadą ostrożności i obowiązkiem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, nie 

wyraża zgody na proponowane zwiększenie wydatków PUP kosztem zwiększania deficytu. 

 

 

 

 


