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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr  530/2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia  08 czerwca 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 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – na podstawie decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego FB-I.3111.151.2017.4 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 33.406 zł 

planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 

zagospodarowania i ochrony lasów zniszczonych w wyniku huraganu na łącznej powierzchni 3,33 ha, na 

działkach o nr 78, 79/3, 118 i 122 obręb geodezyjny Żelice, gmina Wągrowiec. 

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

na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.63.2017.5 z dnia 01 czerwca 2017r. w 

sprawie zwiększenia o kwotę 5.799,98 zł planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

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

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) przeznaczone są dla powiatów na realizację zadań wynikających z 

ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka. 

2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym  wydatków budżetu: 

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa 

się o kwotę 33.406 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone dla osoby 

fizycznej na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów zniszczonych w wyniku huraganu na 

łącznej powierzchni 3,33 ha, na działkach o nr 78, 79/3, 118 i 122 obręb geodezyjny Żelice, gmina 

Wągrowiec. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 -  Szkoły podstawowe specjalne – w planie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu  zmniejsza się o kwotę 2.800 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. 

zakup szaf do pracowni przyrodniczej w celu przechowywania pomocy dydaktycznych. 

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

w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 5.799,98 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

Środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 

obywatela Białorusi posiadającego Kartę Polaka, zamieszkałego w Wągrowcu. 

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 

2017 roku: 

 - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa 

się o kwotę 33.406 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone dla osoby fizycznej na pokrycie 

kosztów zagospodarowania i ochrony lasów zniszczonych w wyniku huraganu na łącznej powierzchni 3,33 

ha, na działkach o nr 78, 79/3, 118 i 122 obręb geodezyjny Żelice, gmina Wągrowiec. 

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

w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 5.799,98 zł dochody i wydatki. Środki zostaną 

przeznaczone na świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego 

utrzymania obywatela Białorusi, posiadającego Kartę Polaka,  zamieszkałego w Wągrowcu. 
 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

     Starosta   

 

              …………………………………. 

                                                                                                                   /Tomasz Kranc/ 


