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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr 309/2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia  03 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 

 
Zmiana uchwały budżetowej Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 grudnia 2015 roku  

następuje:           

1. w załączniku Nr 1 - dotyczącym  dochodów budżetu:  

     - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie uchwały 

Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XIX/137/2016 z dnia 19 maja 2016r., zwiększa się o kwotę 325.000 zł 

dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z tego o kwotę 

50.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. 

Rakojedzka w Skokach” i o kwotę 275.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 ul. 

Rościńska w m. Skoki”. 

 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2016.8 z dnia 23.05.2016r. w sprawie zwiększenia planu 

dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat o kwotę 8.243,60 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie 

zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z postanowienia Starosty Wągrowieckiego z dnia 14 stycznia 

2015r. nr OR.7135.13.28.2012, utrzymanego w mocy postanowieniem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Pile z dnia 27 kwietnia 2015r. nr SKO.4163.335.1.2015.RD. 

    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.134.2016.7 z dnia 23.05.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu o kwotę 16.000 zł, z tego: 

        rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – o kwotę 4.000 zł, 

        rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 12.000 zł. 

        Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych   

(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z 

uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym  wydatków budżetu:   

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –  w planie Powiatowego 

Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 325.000 zł wydatki majątkowe. Środki w kwocie 50.000 zł zostaną 

przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. 

Rakojedzka w Skokach”. Plan po zmianach na to zadanie wyniesie 110.000 zł. Środki w kwocie 275.000 zł 

zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 ul. Rościńska w m. Skoki”. 

Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 485.000 zł.  

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie –  w związku z decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 8.243,60 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zwrot poniesionych wydatków (wykonywanie dozoru, 

wynagrodzenie za dozór), które ponosi Skarb Państwa za przechowywanie  pojazdów usuniętych z drogi w 

trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, umieszczonych na parkingu strzeżonym.  

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

zaplanowanych na inne zadania w oświacie, zostaną uruchomione środki w kwocie 15.000 zł z 

przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w jednostkach oświatowych. Plan po 

zmianach rezerw ogólnych i celowych wyniesie 1.213.663,41 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 66.836,41 

zł i  rezerwy celowe w kwocie 1.146.827 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

   rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu  zwiększa 

się o kwotę 16.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 12.000 zł zostaną 

przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek 

szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
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Czytelnictwa”. Natomiast środki w kwocie 4.000 zł zostaną przeznaczone na zakup tonerów i papieru do 

drukarek. 

   Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup tonerów i papieru do drukarek, dofinansowanie 

wycieczek do lokalnych miejsc pamięci, z tego: dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 

w kwocie 5.000 zł, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 2.000 zł i Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 1.000 zł. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie 

Bursy Szkolnej nr 1  zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki 

zostaną przeznaczone na zakup tonerów i papieru do drukarek. 

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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 -  Urzędy wojewódzkie –   w związku z decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 8.243,60 zł dochody i wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zwrot poniesionych wydatków (wykonywanie dozoru, 

wynagrodzenie za dozór), które ponosi Skarb Państwa za przechowywanie  pojazdów usuniętych z drogi w 

trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, umieszczonych na parkingu strzeżonym. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

  

 

               Wicestarosta 

       

 

              …………………………………. 

                                                                                                                               /Michał Piechocki/ 

 

 

 


