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Uzasadnienie 

do Projektu Uchwały Nr  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok 

 

Zmiana uchwały budżetowej Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia  

2022 roku następuje: 

 

1.  w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:   

  - w dziale 700 –   Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i  nieruchomościami – 

zwiększa się o kwotę 4.675,00 zł wydatki majątkowe stanowiące cenę nabycia udziału wynoszącego 2/5  

w nieruchomości położonej w Bartodziejach, gmina Wągrowiec, zajętej pod ścieżkę rowerową 

zlokalizowaną w pasie drogi powiatowej, która zostanie zakupiona przez Powiat Wągrowiecki.  

Zmniejsza się o powyższą kwotę wydatki bieżące związane z wypłatą kar i odszkodowań na rzecz osób 

prawnych. 

- w dziale 758 – Różne  rozliczenia,  rozdział  75818  –  Rezerwy  ogólne i celowe –  zmniejsza się o kwotę 

2.342,95 zł rezerwę na inwestycje i  zakupy inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na realizację 

projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu". Plan  

po zmianach rezerw wyniesie 1.794.653,72 zł, z tego rezerwa ogólna 113.860,07 zł, rezerwy celowe 

1.043.136,60 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 637.657,05 zł. 

  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z przedłużeniem 

realizacji projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych  

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu" do dnia 31 marca 2023 r., zwiększa się o kwotę 2.342,95 zł dotację dla Województwa 

Wielkopolskiego na powyższe zadanie. 

 

             2.  w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku: 

  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 2.342,95 zł 

dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizacje zadania pn.: „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu". 

 

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

                                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                                     Przewodnicząca 

                                                                                                         Rady Powiatu Wągrowieckiego                                              

                                                                                                              ………………………… 

                                                                                                                  /Małgorzata Osuch/ 


