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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 520/2020 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

 

 

Zmiana uchwały budżetowej Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku 

następuje:   

  

1. w załączniku Nr 1 – dotyczącym dochodów budżetu: 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na 

podstawie pisma DF-I.4020.44.16.2020.JC Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w związku z   art. 31q ust. 4-6 i ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z zm.), zwiększa się środki Funduszu Pracy o kwotę 5.000 zł na 

finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w 

art. 15zze4 ustawy.  

   

      2.  w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

     - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy –  

w związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w planie Powiatowego Urzędu Pracy  

w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.000 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów 

obsługi zadań określonych w art.15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu w związku ze śmiercią pracownika Jednostki i koniecznością wypady odprawy 

pośmiertnej osobie ustawowo uprawnionej, zwiększa się o kwotę 816 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

Zmniejszenie następuje w ramach zaoszczędzonych środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe. 

 

    Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.                           

                                                                                                                                     
          

                             Wicestarosta 

                  …………………………..  

                         /Michał Piechocki/ 


