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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr  188/2015 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 08 października 2015 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 
 

Zmiana uchwały budżetowej Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku  

następuje:           

1. w załączniku Nr 1 - dotyczącym  dochodów budżetu:  

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.391.2015.4 z dnia 02.10.2015r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 

12.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami przez powiat. 

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

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –  na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.391.2015.4 z dnia 02.10.2015r. w sprawie zwiększenia o kwotę 35.286 zł planu dotacji na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat. Środki 

przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie 

wypłaconego przez komendę świadczenia rocznego w zamian za emeryturę – 13.374 zł, nagrody 

jubileuszowej oraz jednorazowego odszkodowania – 13.912 zł, kosztów zakupu paliwa – 8.000 zł. 

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

decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2015.8 z dnia 30.09.2015r. w sprawie zwiększenia o 

kwotę 1.000 zł planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych. Środki pochodzące z rezerwy 

celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz.83, poz.83), przeznaczone są na 

dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z 

Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły 

artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych 

marzeń”. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o stopniu niepełnosprawności –  na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.381.2015.8 z dnia 01.10.2015r. w sprawie zwiększenia o kwotę 5.430 zł planu dotacji na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat. Środki  

pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok (część 83, poz. 38), 

przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym  wydatków budżetu:  

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

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o 

kwotę 12.000 zł wynagrodzenia dla pracowników. Zmniejszenie w tej grupie jest możliwe ze względu na 

absencję chorobową pracowników.  

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 

w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 8.200 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. Środki zostaną przeznaczone na promocję powiatu, tj. zakup nagród rzeczowych, 

upominków i wiązanek (1.000 zł), wykonanie kalendarzy na 2016 rok (1.700 zł), dofinansowanie 

organizacji imprez: „Złota Pieczęć” i Święta Niepodległości (5.500 zł). 

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

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Wągrowcu zwiększa się o kwotę 27.286 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną 

przeznaczone na dofinansowanie wypłaconego przez komendę świadczenia rocznego w zamian za 

emeryturę (13.374 zł), nagrody jubileuszowej oraz jednorazowego odszkodowania (13.912 zł). Zwiększa 

się również o kwotę 8.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną 

przeznaczone na zakup paliwa. 
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- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną 

uruchomione środki w kwocie 53.197 zł na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych  (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 

191). Zostaną również uruchomione środki w kwocie 8.200 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem  na  

promocję powiatu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 338.218 zł, w tym: rezerwy celowe w kwocie 

241.143 zł, rezerwa ogólna w kwocie 87.075 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 

kwocie 10.000 zł. 

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

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek 

szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły 

podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w 

obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – 

„Książki naszych marzeń”. 

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 2.638 zł środki na nagrody wraz z 

pochodnymi dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu z okazji 

„Dnia Edukacji Narodowej”,   

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 15.978 zł środki na nagrody wraz z 

pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego:  ZSP Nr 2 – 2.991 

zł, I LO – 5.623 zł,  ZSP w Gołańczy – 7.364 zł,  

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe –  zwiększa się o kwotę 14.774 zł wynagrodzenia i składki na nagrody   

dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego: ZSP Nr 1 – 8.255 zł, ZSP Nr 2 

– 3.589 zł, ZSP w Gołańczy – 2.930 zł,   

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności – w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 

Wągrowcu,  zwiększa się o kwotę 5.430 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną 

przeznaczone na  wynagrodzenia bezosobowe za wydane orzeczenia dla członków Zespołu Orzekającego  

i składki od nich naliczane. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – 

wychowawcze – zwiększa się o kwotę 2.998 zł środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,   

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się 

o kwotę 5.619 zł środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej  z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,     

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększa się o kwotę 2.989 zł środki na nagrodę 

wraz z pochodnymi dla dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,     

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 2.985 zł środki na nagrodę wraz z 

pochodnymi dla dyrektora Bursy Szkolnej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,   

       rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększa się o kwotę 2.185 zł środki na nagrodę 

wraz z pochodnymi dla nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie z okazji 

„Dnia Edukacji Narodowej”,   

       rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększa się o kwotę 3.031 zł środki na nagrodę 

wraz z pochodnymi dla dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy  z okazji „Dnia 

Edukacji Narodowej”. 

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 2015 

roku: 

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 12.000 zł dochody i wydatki Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

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

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –  na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się 

o kwotę 35.286 zł dochody i wydatki. Środki w kwocie 27.286 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane, tj. na dofinansowanie wypłaconego przez komendę świadczenia rocznego w 

zamian za emeryturę (13.374 zł), nagrody jubileuszowej oraz jednorazowego odszkodowania (13.912 zł), 

oraz w kwocie 8.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup paliwa. 
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- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o stopniu niepełnosprawności –  na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego  zwiększa 

się o kwotę 5.430 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na  wynagrodzenia bezosobowe za 

wydane orzeczenia dla członków Zespołu Orzekającego  i składki od nich naliczane. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

                 Starosta  

 

                 ………………………… 

                                                                                                                               /Tomasz Kranc/ 

 


