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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 785/2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 25 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 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma 

Ministra Finansów z dnia 17 maja 2022 r. (ST3.4752.3.2022.p) zwiększa się o kwotę 32.623,00 zł 

wpływy środków z Funduszu Pomocy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu 

terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem  

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).  

     Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej - paragrafu dochodowego, dla środków otrzymanych  

z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (po zmianie § 2700). 

  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie 

Uchwały nr 4977/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie 

przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego  

pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki 

narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)” ujętych w Systemie rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe 

Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii’’, zwiększa się o kwotę 104.204,00 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku  

z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań 

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy, zwiększa się o kwotę 32.623 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki 

zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli w jednostkach powiatu, w których uczą się 

dzieci z Ukrainy, z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu (22.623 zł) oraz Zespół Szkół nr 2  

w Wągrowcu (10.000 zł). 

     - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 104.204 zł wydatki bieżące  

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych 

z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)” 

ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród 

podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki 

Socjoterapii’’, z tego o kwotę 17.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 
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87.204,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na opłacenie usługi 

wyżywienia, noclegów, transportu do Krakowa i Trójmiasta, zakup biletów wstępu dla uczestników 

wycieczek oraz nagród konkursowych, a także zakup programu szkoleń pn. ,,Szkolna interwencja 

profilaktyczna’’, dla nauczycieli.  

    -  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy 

Społecznej w Srebrnej Górze, w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  

do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 14.909,86 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

Środki zostaną przeznaczone na  zakup oleju opałowego do celów grzewczych, w związku ze wzrostem 

ceny zakupu. 

 

     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 85154 – zwiększa się o kwotę 104.204 zł plan dochodów  

i wydatków bieżących na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie 

programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki 

problemów alkoholowych)” ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz 

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii’’. 

          W związku z błędnym wprowadzeniem nazwy zadania, do załącznika Nr 4 Uchwały Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego Nr 779/2022 ZP z 12 maja 2022 r., dokonuje się zmiany nazwy na: „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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 

32.623 zł dochody i wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych  

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z tego:  

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu (22.623 zł) oraz Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu (10.000 zł). 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                                       Wicestarosta                                               

                                                                                                              ………………………… 

                                                                                                                   /Michał Piechocki/ 


