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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 783/2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 19 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - na podstawie 

porozumienia nr OR.031.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim  

w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie 

teoretycznych  przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę  

1.000,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 

       - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – dokonuje się zmiany 

klasyfikacji budżetowej, poprzez przeniesienie do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

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. Zmiana następuje w związku z błędnym przyporządkowaniem 

zadania i niewłaściwym wprowadzeniem do planu budżetu na 2022 rok (Uchwała Nr 779/2022 Zarządu 

Powiatu Wągrowieckiego w dniu 12 maja 2022 roku). 

 

 2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:    

 -  w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem do faktycznego 

wykonania, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków zaplanowanych na podróże służbowe 

krajowe, zmniejsza się o kwotę 52,00 zł wynagrodzenia osobowe oraz o kwotę 57,00 zł wydatki związane  

z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków, poniesionych  

w związku ze zwrotem kosztów podróży na rzecz osoby fizycznej.  

  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 22.248,00 zł wynagrodzenia osobowe. Środki zostaną 

przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę.    

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

uruchomione środki w kwocie 22.248,00 zł na odprawę emerytalną pracownika administracji 

przechodzącego na emeryturę. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.908.297,78 zł, z tego rezerwa ogólna 

1.087.800,00 zł, rezerwy celowe 3.588.497,78 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  

232.000,00 zł. 

    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół  

nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki zostaną 

wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli, za nauczanie 2 uczniów z Powiatu Nowotomyskiego,  

w zawodzie operator obrabiarek skrawających - pierwszego stopnia.  
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     - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w planie Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, poprzez przeniesienie  

do rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 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.  

 

        3. w załączniku Nr 3 dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  

w 2022 roku: 

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie 

wynagrodzeń i wydatków związanych z realizacją zadań statutowy o kwotę 109,00 zł, a zwiększenie 

świadczeń na rzecz osób fizycznych. 

 

     4. 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – zwiększa się o kwotę 

1.000,00 zł plan dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze 

porozumień, w związku z  porozumieniem zawartym z Powiatem Nowotomyskim w sprawie 

przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie 

teoretycznych  przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.    

  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – dokonuje się zmiany 

klasyfikacji budżetowej, poprzez zmianę rozdziału (85154) dochodów i wydatków, dotyczących realizacji 

zadania 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”. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                                       Wicestarosta                                               

                                                                                                              ………………………… 

                                                                                                                   /Michał Piechocki/ 


