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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr  401/2016  

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 20 października 2016r.   

 

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

Państwowej Straży Pożarnej – decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.319.2016.7 z dnia 

14.10.2016r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 55 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana jest związana z 

dostosowaniem planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów za zapewnienie właściwego poziomu 

bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział  85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2016.4 z dnia 12.10.2016r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 169.689 zł planu 

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

przez powiat. Zmiana związana jest w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 

(składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez praw do zasiłków).  

2. 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 powstałymi oszczędnościami w zadaniach dotyczących bieżącego utrzymania 

dróg, zmniejsza się o kwotę 147.204 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o 

kwotę 147.204 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa przepustu 

w ciągu drogi powiatowej nr 1489P w m. Stępuchowo”. 

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

Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, 

zwiększa  się o kwotę 55 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone 

na zakup paliwa. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział  85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w związku z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego, w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 169.689 zł 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 

bez praw do zasiłków. 

    - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w 

planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z powstałymi oszczędnościami 

na składkach na Fundusz Pracy  zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

Środki zostaną przeznaczone na  opłaty za podłączenie kanalizacji i ujęcia wody do sieci gminnej. 

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 2016 roku: 

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

Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 55 zł 

dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa przez Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu.. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział  85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  – w związku z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego, zmniejsza się o kwotę 169.689 zł dochody i wydatki. Zmiana związana jest w celu 

dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za 

bezrobotnych bez praw do zasiłków).   

    

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

                       Starosta       

 

               …………………………………. 

                                                                                                                                   /Tomasz Kranc/ 


