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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr  408/2016 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia  10 listopada 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 –  Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na 

podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.331.2016.8 z dnia 24.10.2016r. w sprawie 

zwiększenia o kwotę 4.811 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w 

ustawie budżetowej na rok 2016 (cz.83, poz. 41), przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę 

nieruchomościami Skarbu Państwa – koszty zastępstwa procesowego – działanie 5.1.1.2. 

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

Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie  decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2016.6 z 

dnia 22.10.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę  3.647 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z 

rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (cz.83, poz. 69), przeznaczone są na  

zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świętobliwości 

Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez 

komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej.  

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne –  na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2016.2 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 

40.061,38 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie 

budżetowej na rok 2016 (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz  art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

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 Wągrowcu, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, zmniejsza się o kwotę 6.613 zł nakłady na zaplanowaną inwestycję pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1600P ul. Walki Młodych w Gołańczy” (plan po zmianach 592.522 zł) oraz zwiększa się o 

kwotę 6.613 zł nakłady na zaplanowaną inwestycję pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 

1489P z drogą gminną w Bartodziejach” (plan po zmianach 116.613 zł).   

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

związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 4.811 zł  wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla radców prawnych za realizowane 

przez nich zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zastępstwa procesowe Skarbu Państwa w 

postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb 

Państwa przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa. 

-    w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa 

Powiatowego, w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, zmniejsza się o kwotę 9.315 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 

6.115 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną  przeznaczone na zwiększenie 

odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i usługi pocztowe. Zwiększa się także o kwotę 3.200 

zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.  Środki zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za pranie 

odzieży własnej uprawnionym pracownikom Starostwa. 

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

Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 3.241 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 
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środki na ekwiwalent za ponadnormatywny czas pełnienia służby. Zwiększa się także o kwotę  406 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych  z przeznaczeniem na zakup paliwa. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne -  w związku z decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 40.061,38 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 

22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz  art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także na koszty obsługi zadania (1 %), z 

tego: o kwotę 8.374,79 zł planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu, o kwotę 

17.337 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy i o kwotę 14.349,59 zł w planie  

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. 

3. w załączniku 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w 

związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 4.811 zł dochody i wydatki. Środki 

zostaną przeznaczone na  wynagrodzenia i składki dla radców prawnych za realizowane przez nich zadania z 

zakresu administracji rządowej, tj. zastępstwa procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i 

egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa przeciwko dłużnikom 

będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa. 

  - 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   3.647 

zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na ekwiwalent za ponadnormatywny czas pełnienia służby 
i na zakup paliwa. 

   - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w związku z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 40.061,38 zł dochody i wydatki. Środki zostaną  przeznaczone na 

wydatki bieżące, z tego: o kwotę 39.656,40 zł wydatki na realizację zadań statutowych, tj.  na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 

podręczników  oraz o kwotę 404,98 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. koszty obsługi zadania 

(1 %).  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

                  Wicestarosta 

      

 

              …………………………………. 

                                                                                                                                   /Michał Piechocki/ 
 


