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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr  319/2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia  16 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 2 - dotyczącym  wydatków budżetu:   

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

Zarządu Dróg,  w związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 

56.754 zł środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P 

ul. Lipowa w Gołańczy”, oraz zmniejszenia o kwotę 56.754 zł środków na zadania: „Przebudowa chodnika 

przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka gm. Gołańczy” (11.404 zł), „Przebudowa 

chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz” (4.953 zł), „Przebudowa zatoki 

autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki, gm. Gołańcz” (3.425 zł), „Budowa 

chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu” (19.177 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odc. 

ul. Walki Młodych w m. Gołańcz” (17.795 zł). 

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

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie KPPSP w związku z niższymi wydatkami na zakup 

sprzętu techniki specjalnej, zmniejsza się o kwotę 1.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

zwiększa się o kwotę 1.400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na zwrot 

kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach w monitory 

komputerowe, zakup wody mineralnej dla funkcjonariuszy.   

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

zaplanowanych na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zostaną 

uruchomione środki w kwocie 9.989 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Plan po zmianach rezerw ogólnych i celowych wyniesie 

1.203.674,41 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 66.836,41 zł i  rezerwy celowe w kwocie 1.136.838 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 33.202 zł (saldo zwiększenia 9.989 zł i 

zmniejszenia 43.191 zł) wynagrodzenia i składki oraz o kwotę 4.002 zł świadczenia na rzecz osób 

fizycznych. Środki w kwocie 47.193 zł zostaną przeniesione do rozdziału 80150. 

   Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w planie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 43.191 zł wynagrodzenia i składki oraz o kwotę 

4.002 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiany następują w celu realizacji zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla trzech uczniów szkoły zawodowej. 

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w Planie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze względu na konieczność sporządzenia  psychologicznych 

opinii dotyczących predyspozycji i motywacji rodzin zaprzyjaźnionych z dziećmi umieszczonymi w  

placówce opiekuńczo – wychowawczej, zwiększa się o kwotę 1.600 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych.                   

   Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze względu na 

niższe wydatki zaplanowane na sporządzanie psychologicznych opinii dotyczących predyspozycji i 

motywacji rodzin zastępczych, zmniejsza się o kwotę 1.600 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85201.                  

   Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej – w planie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze względu na niższe wydatki na zakup 

materiałów, zmniejsza się o kwotę 954 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o 

kwotę 954 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, tj. środki na wypłatę wynagrodzenia 

bezosobowego dla psychologa pełniącego zastępstwo. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w 

planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z dostosowaniem planu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji,  zmniejsza się o kwotę 1.260 zł wynagrodzenia i składki 
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od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. 

zakup środków do utrzymania czystości i materiałów do bieżących napraw. 

2. 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej – w planie KPPSP w związku z niższymi wydatkami na zakup sprzętu techniki 

specjalnej, zmniejsza się o kwotę 1.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o 

kwotę 1.400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów zakupu 

okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach w monitory komputerowe, zakup 

wody mineralnej dla funkcjonariuszy.   

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

  

 

                   Starosta 

       

 

              …………………………………. 

                                                                                                                                 /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 


