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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr  458/2017  

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia  26 stycznia 2017r.   

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 
 

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku  

następuje:  

1. w załączniku Nr 2 - dotyczącym  wydatków budżetu:   

- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z budżetu 

powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 5.000 zł, z tego: dla 

Polskiego towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Waldemara Balcerowicza Oddział w Wągrowcu 

na zadanie pn.: „Spływ kajakowy Strugą Gołaniecką” w kwocie 2.300 zł i dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2017” w kwocie 2.700 zł. 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 -  Pozostała działalność - z budżetu powiatu na 

podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. 

U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.500 zł dla Towarzystwa  Społeczno - 

Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenia dla konsumentów 2017”. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność 

- z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 1.500 zł dla 

Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu  na zadanie pn.: „Bezpieczeństwo 

komunikacyjne – rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2017”. 

- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – dokonuje się 

zmniejszenia o kwotę 12.097 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz zwiększenia o 

kwotę 12.097 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Zmiana następuje ze względu na realizację 

zadania przez radcę prawnego na podstawie umów zlecenia nie  prowadzącego działalności gospodarczej. 

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

uruchomione środki w kwocie 103.348 zł na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.).    

Plan po zmianie rezerw wyniesie 701.176,25 zł, w tym: rezerwy celowe w kwocie 542.314 zł, rezerwa ogólna  

w kwocie 158.862,25 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na 

podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. 

U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 1.350 zł dla Wągrowieckiego 

Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego  na zadanie pn.: „Konkurs 

recytatorski Stanisław Przybyszewski i poeci modernizmu”. 

- w dziale 851 -  Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na podstawie 

art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., 

poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 12.000 zł, z tego:  dla Stowarzyszenia im.ks. Jerzego Niwarda 

Musolffa w Wągrowcu w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia 

pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (np. edukacja wolontariuszy, pomoc 

psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkursy, prelekcje itp. Poszerzające 

świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie wsparcia chorych i ich rodzin)”, dla Stowarzyszenia 

Zdrowy Styl w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Publikacja prozdrowotna z uwzględnieniem działalności 

Stowarzyszenia Zdrowy Styl” oraz dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w 

kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Organizacja IV Powiatowego Spotkania ze sztuką pt. Wiosna Teatralna 

Mieścisko 2017 – moja piramida żywienia”. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - z 

budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 31.998 zł, z tego:  dla 

Towarzystwa Społeczno – Prawnego w kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 

2017”, dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła 

Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 6.608 zł na zadanie pn.: „Wyjazd 6 – dniowy do Świnoujścia, 
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kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy 

niepełnosprawnych”, dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie”  

w kwocie 4.390 zł na zadanie pn.: „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością 

– Powiatowy Turniej Bocci”, dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Skokach w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Dziewięciodniowy integracyjny wyjazd do Łazów, 

aktywizujący emerytów gminy Skoki”, dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów  w Wągrowcu  w kwocie 5.000 zł, z tego na: zadanie pn.: „Kotlina Kłodzka” w kwocie 3.000 zł 

i na zadanie pn.: „Pobierowo” w kwocie 2.000 zł, dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

kwocie 4.500 zł na zadanie pn.: „Języki obce  w starszym wieku zadaniem Wągrowieckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, który uczy, rozwija, inspiruje” oraz dla Stowarzyszenia Rodzin Rzemieślniczych i Innych 

„Pomocna Dłoń” w kwocie 2.500 zł na zadanie pn.: „Aktywny senior”. 

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu 

kultury - z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 11.000 zł, z 

tego: dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w 

kwocie 4.575 zł, z tego: na zadanie pn.: „Wągrowiec: czas odnaleziony – ślady niepamięci” w kwocie 3.000 

zł i na zadanie pn.: „Impreza kulturalna z okazji 90 rocznicy śmierci Stanisława Przybyszewskiego” w kwocie 

1.575 zł, dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w kwocie 2.425 zł na zadanie pn.: „Ireniada 

2017 – Festiwal Piosenki Ireny Jarockiej”, dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w 

Mieścisku w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „IX Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach książek, 

połączony ze spotkaniem  autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” oraz dla Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu  w kwocie 1.000 zł na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 

2017”. 

     - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu 

na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 35.000 zł, z tego: dla Miejskiego Klubu 

Sportowego „LIDER” w kwocie 4.500 zł, z tego: na zadanie pn.: „Treningi siłowe dla sekcji pływackiej MKS  

Lider” w kwocie 2.000 zł i na zadanie pn.:   „Maraton Pływacki o błękitną wstęgę jeziora Durowskiego – X 

edycja” w kwocie 2.500 zł, dla  Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz w kwocie 2.500 zł na 

zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2017”, dla Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek w kwocie 10.000 

zł na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody – XV Memoriał Angeliki Jach” , dla 

Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja 

pływackich zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgimnazjalnym dla dzieci, 

młodzieży” dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w kwocie 1.500 zł  na zadanie pn.: 

„Wakacje czas zacząć Srebrna Góra 2017”, dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego  - 

Koło Wągrowiec w kwocie 6.500 zł, z tego: na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata 

na Pałukach” w kwocie 2.000 zł i na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia 

dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” w kwocie 4.500 zł, dla Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” 

w Kamienicy w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Gimnastyka 2017”, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział Miejski w Wągrowcu w kwocie 5.000 zł, z tego:  na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z 

TPD -  Latawiec” w kwocie 2.500 zł i na zadanie pn.: „XXVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych - 

Mundialito” w kwocie 2.500 zł. 

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 2017 roku: 

- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – dokonuje się 

zmniejszenia o kwotę 12.097 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz zwiększenia o 

kwotę 12.097 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Zmiana następuje ze względu na realizację 

zadania przez radcę prawnego na podstawie umów zlecenia nie  prowadzącego działalności gospodarczej. 

3. w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu: 

    a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

   - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z budżetu 

powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 5.000 zł, z tego: dla 

Polskiego towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Waldemara Balcerowicza Oddział w Wągrowcu 

na zadanie pn.: „Spływ kajakowy Strugą Gołaniecką” w kwocie 2.300 zł i dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2017” w kwocie 2.700 zł. 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 -  Pozostała działalność - z budżetu powiatu na 

podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. 
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U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.500 zł dla Towarzystwa  Społeczno - 

Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenia dla konsumentów 2017”. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność 

- z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 1.500 zł dla 

Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu  na zadanie pn.: „Bezpieczeństwo 

komunikacyjne – rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2017”. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na 

podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. 

U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 1.350 zł dla Wągrowieckiego 

Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego  na zadanie pn.: „Konkurs 

recytatorski Stanisław Przybyszewski i poeci modernizmu”. 

- w dziale 851 -  Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na podstawie 

art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., 

poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 12.000 zł, z tego:  dla Stowarzyszenia im.ks. Jerzego Niwarda 

Musolffa w Wągrowcu w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia 

pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (np. edukacja wolontariuszy, pomoc 

psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkursy, prelekcje itp. Poszerzające 

świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie wsparcia chorych i ich rodzin)”, dla Stowarzyszenia 

Zdrowy Styl w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Publikacja prozdrowotna z uwzględnieniem działalności 

Stowarzyszenia Zdrowy Styl” oraz dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w 

kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Organizacja IV Powiatowego Spotkania ze sztuką pt. Wiosna Teatralna 

Mieścisko 2017 – moja piramida żywienia”. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - z 

budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 31.998 zł, z tego:  dla 

Towarzystwa Społeczno – Prawnego w kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 

2017”, dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła 

Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 6.608 zł na zadanie pn.: „Wyjazd 6 – dniowy do Świnoujścia, 

kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy 

niepełnosprawnych”, dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie”  

w kwocie 4.390 zł na zadanie pn.: „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością 

– Powiatowy Turniej Bocci”, dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Skokach w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Dziewięciodniowy integracyjny wyjazd do Łazów, 

aktywizujący emerytów gminy Skoki”, dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów  w Wągrowcu  w kwocie 5.000 zł, z tego na: zadanie pn.: „Kotlina Kłodzka” w kwocie 3.000 zł 

i na zadanie pn.: „Pobierowo” w kwocie 2.000 zł, dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

kwocie 4.500 zł na zadanie pn.: „Języki obce  w starszym wieku zadaniem Wągrowieckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, który uczy, rozwija, inspiruje” oraz dla Stowarzyszenia Rodzin Rzemieślniczych i Innych 

„Pomocna Dłoń” w kwocie 2.500 zł na zadanie pn.: „Aktywny senior”. 

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu 

kultury - z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 11.000 zł, z 

tego: dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w 

kwocie 4.575 zł, z tego: na zadanie pn.: „Wągrowiec: czas odnaleziony – ślady niepamięci” w kwocie 3.000 

zł i na zadanie pn.: „Impreza kulturalna z okazji 90 rocznicy śmierci Stanisława Przybyszewskiego” w kwocie 

1.575 zł, dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w kwocie 2.425 zł na zadanie pn.: „Ireniada 

2017 – Festiwal Piosenki Ireny Jarockiej”, dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w 

Mieścisku w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „IX Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach książek, 

połączony ze spotkaniem  autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” oraz dla Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu  w kwocie 1.000 zł na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 

2017”. 

     - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu 

na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 35.000 zł, z tego: dla Miejskiego Klubu 

Sportowego „LIDER” w kwocie 4.500 zł, z tego: na zadanie pn.: „Treningi siłowe dla sekcji pływackiej MKS  

Lider” w kwocie 2.000 zł i na zadanie pn.:   „Maraton Pływacki o błękitną wstęgę jeziora Durowskiego – X 

edycja” w kwocie 2.500 zł, dla  Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz w kwocie 2.500 zł na 

zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2017”, dla Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek w kwocie 10.000 
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zł na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody – XV Memoriał Angeliki Jach” , dla 

Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja 

pływackich zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgimnazjalnym dla dzieci, 

młodzieży” dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w kwocie 1.500 zł  na zadanie pn.: 

„Wakacje czas zacząć Srebrna Góra 2017”, dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego  - 

Koło Wągrowiec w kwocie 6.500 zł, z tego: na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata 

na Pałukach” w kwocie 2.000 zł i na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia 

dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” w kwocie 4.500 zł, dla Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” 

w Kamienicy w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Gimnastyka 2017”, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział Miejski w Wągrowcu w kwocie 5.000 zł, z tego:  na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z 

TPD -  Latawiec” w kwocie 2.500 zł i na zadanie pn.: „XXVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych - 

Mundialito” w kwocie 2.500 zł. 

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                   Starosta  

       

 

              …………………………………. 

                                                                                                                               /Tomasz Kranc/ 
 


