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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 841/2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 04 sierpnia 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma nr WF.0761.61.2022 Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia 

dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP: 

 30.000,00 zł na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej 

PSP w Wągrowcu do wykorzystania w 2022 roku w ramach wydatków bieżących; 

 500.000,00 zł na dofinasowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa obiektów JRG i KP PSP  

w Wągrowcu – etap I’’, do wykorzystania w 2022 roku w ramach wydatków inwestycyjnych; 

 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo-

gaśniczego z osprzętem na potrzeby komendy, w ramach wydatków bieżących na podstawie 

Porozumienia z dnia 23 czerwca 2022 r. zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Gołańcz a Komendą 

Powiatową PSP w Wągrowcu; 

 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej w Wągrowcu na potrzeby komendy w ramach wydatków bieżących na podstawie 

Porozumienia z dnia 04 lipca 2022 r. zawartego pomiędzy Nadleśnictwem Durowo a Komendą 

Powiatową PSP w Wągrowcu. 

 

 2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:    

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

powiatowe   Państwowej Straży Pożarnej – w związku z otrzymaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia 

PSP, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 

500.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa 

obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu – etap I’’ oraz o kwotę 46.000 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych, z tego: środki w kwocie 16.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup uzbrojenia 

osobistego strażaka i sprzętu ratowniczo-gaśniczego z osprzętem, 16.000,00 zł na zakup paliwa oraz  

środki w wysokości 14.000,00 zł na zakup gazu i energii elektrycznej.  

         Ponadto w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dokonuje się 

zmniejszenia o kwotę 15.553,00 zł wynagrodzeń funkcjonariuszy, w związku z oszczędnościami 

powstałymi z tytułu posiadania wakatów od miesiąca stycznia do sierpnia 2022 r. Powyższe środki 

zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych /opłata czesnego dla funkcjonariuszy/ oraz 

świadczenia na rzecz osób fizycznych /wypłata zasiłków na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy, 

zakup wody do picia/. 

     - w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych  

z Funduszu Pomocy, tj. w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Antoniewie o kwotę 

15.190,00 zł oraz w planie  Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu o kwotę 12.880,00 zł. Środki zostaną 
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przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, 

zakwaterowanych w MOW i Bursie Szkolnej tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.   

     

     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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Wągrowcu dokonuje się przeniesień, poprzez zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę  

15.553,00 zł, a zwiększenie o 13.229,00 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz o kwotę 2.324,00 zł 

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. 

 

         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 – zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, tj. w planie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Antoniewie o kwotę 15.190,00 zł, w planie Bursy 

Szkolnej nr 1 w Wągrowcu o kwotę 12.880,00 zł. 

  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                                 Starosta Wągrowiecki                                               

                                                                                                              ………………………… 

                                                                                                                      /Tomasz Kranc/ 

 


