
 

 

Uchwała Nr 537/2021 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 
 

      Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr 

XXV/216/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 

ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 
§ 1.  W Uchwale Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałą: 

          Nr 532/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 stycznia 2021 roku, 

          dokonuje się następujących zmian:   

 

1. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia                                         

2020 r. dotyczącym  wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

            

 

                                                                                                                                 Starosta 
 

                 …………………………….. 

                 /Tomasz Kranc/ 

                                

                                                                                                                             Wicestarosta 
 

                             …………………………….. 

               /Michał Piechocki/ 
 

  

                                                                                       Jerzy Springer ……………………………. 

                                                                                       Andrzej Wieczorek ………………………. 

                                                                                       Robert Woźniak ………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

                                                                                              Załącznik Nr 1 

                                                                                                                              do Uchwały Nr  537/2021 

                                            Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

                   z dnia 2021-01-28 

 

 

 

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 
 

  

 

 
 

630 Turystyka 10 500,00 5 000,00 0,00 15 500,00 
 

 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 500,00 5 000,00 0,00 9 500,00 
 

 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

  

 

 

 

750 Administracja publiczna 9 281 419,00 4 000,00 0,00 9 285 419,00 
 

 75095 Pozostała działalność 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 
 

 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 

  
 

 
 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 722 000,00 62 110,00 58 110,00 4 726 000,00 
 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 722 000,00 58 110,00 58 110,00 4 722 000,00 
 

 4050 
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

3 265 300,00 0,00 58 110,00 3 207 190,00 
 

4180 
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 
funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 

525 697,00 58 110,00 0,00 583 807,00 

 

75495 Pozostała działalność 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 
 

 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 

  
 

 

 

758 Różne rozliczenia 2 836 944,00 0,00 103 500,00 2 733 444,00 
 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 836 944,00 0,00 103 500,00 2 733 444,00 
 

 4810 Rezerwy 2 313 441,00 0,00 103 500,00 2 209 941,00 
  

 

 

 

801 Oświata i wychowanie 33 369 389,24 8 500,00 0,00 33 377 889,24 
 

 80195 Pozostała działalność 3 204 419,24 8 500,00 0,00 3 212 919,24 
 

 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 

  
 

 

 

851 Ochrona zdrowia 16 429 141,42 2 000,00 0,00 16 431 141,42 
 

 85195 Pozostała działalność 246 402,00 2 000,00 0,00 248 402,00 
 

 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

  

 

 

 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 765 456,00 20 000,00 0,00 2 785 456,00 
 

 85395 Pozostała działalność 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 
 

 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 

  

 

 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 519 000,00 20 000,00 0,00 539 000,00 
 

 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 
 



 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 

  

 

 
 

926 Kultura fizyczna 2 302 500,00 40 000,00 0,00 2 342 500,00 
 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500,00 40 000,00 0,00 42 500,00 
 

 

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 

 

  
 

 

 

 

104 169 155,48 161 610,00 
 

 RAZEM WYDATKI  161 610,00 104 169 155,48 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                      Starosta 

 

                                        …………………… 

                                       /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        

                                                              Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 537/2021 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 

2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

 

Zmiana Uchwały Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dochodów i 

wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje: 

 

1.  w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

 -  w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z budżetu powiatu na podstawie 

art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 5.000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana 

Pawła II W Mieścisku na zadanie pn.: ,,Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

w Pieniny z wypadem na Słowacki Raj ”. 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zostaną 

udzielone dotacje w kwocie 4.000 zł, z tego: dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2.000 zł na zadanie 

pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu – II edycja”; oraz dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w 

Wągrowcu w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: ,,Prawa  Konsumenta 2021’’.  

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej – w planie KPPSP w Wągrowcu w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu posiadania wakatów od 

stycznia do maja 2021 roku zmniejsza się o kwotę 58.110 zł wydatki na uposażenia funkcjonariuszy. Środki zostaną 

przeznaczone na wypłatę odprawy dla funkcjonariusza, który z dniem 27 lutego 2021 r. planuje przejść na zaopatrzenie 

emerytalne. 

   Rozdział 75495 – Pozostała działalność- z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), zostanie udzielona dotacja w kwocie 4.000 zł dla 

WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kurs na stopień Młodszego 

Ratownika WOPR 2021”.  

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki  

w kwocie 103.500 zł na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920). Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.733.444 zł, z tego rezerwa ogólna 

105.000 zł, rezerwy celowe 2.104.941 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 523.503 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zostaną 

udzielone dotacje w kwocie 8.500 zł, z tego: dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu w kwoce 5.000 zł na zadanie 

pn.: „Edukacja dla każdego 2021” oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu w kwocie 3.500 zł na zadanie pn.: „ Wycieczki z TPD 2021”. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy 

z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057  

ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.000 zł,  dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo  

i rośnij w siłę z TPD 2021”. 

 -  w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu 

na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 20.000 zł, z tego: dla Polskiego Związku Niewidomych 

Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn.: 

„Ośmiodniowy wyjazd do Zakopanego, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej 

grupy osób niepełnosprawnych w dniach 25.05.2021 do 01.06.2021”, dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

kwocie 7.000 zł na zadanie pn.: ,,Kontynuacja kształcenia ustawicznego osób starszych z Powiatu Wągrowieckiego” oraz dla 

Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: ,,Szkolenia dla osób bezrobotnych 2021’’.   

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury -  

z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 20.000 zł, z tego: dla Stowarzyszenia 

Anatomia Rocka z Poznania w kwocie 7.352 zł na zadanie pn.: ,,Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w 

Wągrowcu”, dla Fundacji Rozwoju Kinematografii z Warszawy w kwocie 10.412 zł  

na zadanie pn.: ,,Muzyczne kino w Wągrowcu” oraz dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. 

Stanisława Przybyszewskiego w kwocie 2.236 zł na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski Przestrzenie Słowa. Wiersze Poetów 

związanych dawniej i dziś z I LO w Wągrowcu”.  

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu na podstawie art. 

5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 40.000 zł, z tego: dla Klubu Jeździeckiego ,,Sokół” 

Damasławek w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w skokach przez przeszkody – XIX Memoriał Angeliki 

Jach”, dla Fundacji Piotra Reissa: w kwocie 10.200 zł na zadanie pn.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach 

Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu 

Wągrowieckiego” i w kwocie 3.500 zł na zadanie pn.: ,,Igrzyska przedszkolaków- turniej dla najmłodszych”, dla Okręgu 

Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile w kwocie 6.000 zł na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym”, dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,Sokół’’ 

Damasławek w kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: ,,Turniej piłkarski dzieci i młodzieży – Przyszłość futbolu’’, dla Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania 

pn.: ,,Pożegnanie lata z TPD -Latawiec” – 2.800 zł oraz pn.: ,,XXXI Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - 

MUNDIALITO”  w kwocie 3.500 zł.  

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                             Starosta 

                                                                                                                                                ………………… 

                                                                                                                                                 /Tomasz Kranc/ 

 

 

 


