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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr  502/2017   

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia  18 maja 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 1 – dotyczącym dochodów budżetu: 

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie 

uchwały Nr XXVIII/285/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zwiększa 

się o kwotę 45.000 zł dotacje celowe z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Środki przeznaczone są na 

zwiększenie dofinansowania zadań pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P 

w Czeszewie” w kwocie 25.000 zł (plan po zmianach 55.000 zł) i „Przebudowa  chodnika przy 

drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach” w kwocie 20.000 zł (plan po zmianach 35.000 zł). 

2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym  wydatków budżetu:   

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

Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 45.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną 

przeznaczone na zadania pn.:  

 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie” w kwocie 25.000 zł (plan 

po zmianach 115.000 zł),  

 „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach” w kwocie 20.000 zł 

(plan po zmianach 70.000 zł). 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 -  Licea ogólnokształcące – w planie I 

Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego pracowników do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 2.605 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych, tj. zakup komputera stacjonarnego do księgowości i zwiększenie 

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -  w planie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracowników do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 301 zł wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

tj. zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty 

bazowej.  

  Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 

Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracowników do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 252 zł wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

tj. zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez i zwiększenie odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej. 

        

       Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 Starosta 

 

              …………………………………. 

                                                                                                                /Tomasz Kranc/ 
 


