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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 779/2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 12 maja 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 

 

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 

2021 roku następuje: 

 

1.  w załączniku Nr 1 – dotyczącym dochodów budżetu: 

       - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – na podstawie uchwały  

nr 4976/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania 

środków finansowych na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań 

szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania 

wsparcia psychologicznego” w 2022 roku, zwiększa się o kwotę 59.464 zł dotację od samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. 

 

 2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:    

    - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała 

działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa  

się wydatki, w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 17.640 zł, zostaną 

przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców  

z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych. 

    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z dostosowaniem dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego oraz wpłat składek PPK, do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 1.271 zł 

środki na wynagrodzenia, które zostaną przeznaczone na opłacenie szkolenia pn. ,,Metoda dialogu 

motywującego jako forma utrzymania równowagi pomiędzy potrzebami, wartościami, celami  

i dążeniami a prezentowanym zachowaniem’’, w ramach wkładu własnego do realizowanego projektu.   

       Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę  

11.100 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia. Środki 

zostają przeniesione z rozdziału 80195.  

    - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w planie Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 59.464 zł plan wydatków bieżących na realizację 

zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających 

na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących 

prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”, z tego o kwotę 

11.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 48.464 zł wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów 

przeprowadzanych w ramach projektu, opłacenie kosztu wstępu na basen dla wychowanków oraz 

zorganizowanie imprezy plenerowej Dzień Dziecka, a także zakup szkolenia dla nauczycieli, 

wychowawców, pedagoga i psychologa.  

     - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 2.329 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które 
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zostaną przeznaczone na zabezpieczenie własnych środków finansowych, koniecznych do opłacenia 

kosztów szkolenia, w ramach realizowanego projektu. Zmniejsza się wpłaty na PPK, w związku  

z oszczędnościami powstałymi z powodu nieprzystąpienia pracowników do Programu. 

 

     3. w załączniku Nr 4 - dotyczącym dochodów i wydatków w 2022 r. związanych z realizacją zadań   

realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:  

        - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zwiększa się o kwotę  

59.464 zł plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego  

pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na 

temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością 

uzyskania wsparcia psychologicznego”. 

 

        4.  w załączniku Nr 10 dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2022 roku: 

  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała 

działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki,  

w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                                 Starosta Wągrowiecki                                               

                                                                                                              ………………………… 

                                                                                                                      /Tomasz Kranc/ 


