Uzasadnienie
do Uchwały Nr 469/2017

Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 marca 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 162 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w
związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji. Środki zostaną
przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną
uruchomione środki w kwocie 12.800 zł na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów
szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego
X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.). Plan po zmianie rezerw wyniesie 628.376,25 zł, w tym: rezerwy celowe w
kwocie 469.514 zł, rezerwa ogólna w kwocie 158.862,25 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 20.250 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji i rezygnacji z
pracy psychologa. Środki zostaną przeznaczone na wydatki statutowe, tj. na usługi psychologiczne świadczone przez
specjalistę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w
planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.006 zł wynagrodzenia i składki od nich
naliczane w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji. Środki
zostaną przeznaczone na wydatki statutowe, tj. na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym – zwiększa się o kwotę 12.800 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wągrowieckiego za wybitne i bardzo dobre osiągnięcia w nauce za I semestr
roku szkolnego 2016/2017 (średnia ocen 4,55 – 5,50), z tego: I LO – 3.500 zł, ZSP nr 1 – 3.200 zł, ZSP nr 2 – 4.900
zł i ZSP w Gołańczy – 1.200 zł.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 7.228 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane jako zadania zlecone,
tj. zaplanowane środki na dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych. Środki zostaną przeznaczone na
wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń dotyczących dodatku wychowawczego i składki
na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.
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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 162 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w
związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji. Środki zostaną
przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 7.228 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane jako zadania zlecone,
tj. zaplanowane środki na dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych. Środki zostaną przeznaczone na
wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń dotyczących dodatku wychowawczego i składki
na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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