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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr  533/2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia  14 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –  na podstawie 

Uchwały Nr XXVI/171/17 z dnia 31 maja 2017r. Rady Gminy Mieścisko, zwiększa się o kwotę 

30.000 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa 

1695P)” w kwocie 15.000 zł i „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 

1697P)” w kwocie 15.000 zł. 

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

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 08.06.2017r. w sprawie zwiększenia o 

kwotę 4.000 zł planu dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu. Środki 

pochodzące z rezerwy (cz. 83, poz. 37) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości 

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek 

pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w 

sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 

Priorytet 3. 

  Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.104.2017.8 z dnia 08.06.2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 12.000 zł planu dotacji z 

budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu. Środki pochodzące z rezerwy (cz. 83, poz. 37) 

przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 

Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

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 zmniejsza się o kwotę 16.773 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 46.773 zł  wydatki majątkowe. Środki zostaną 

przeznaczone na zadania pn.: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. 

powiatowa nr 1695P)” w kwocie 15.000 zł;  plan po zmianie 33.000 zł, „Przebudowa zatoki 

autobusowej m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1697P)” w kwocie 15.000 zł; plan po zmianie 

35.992 zł i na zadanie pn.: „Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w 

Niemczynie” w kwocie 16.773 zł; plan po zmianie 217.003 zł. 

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

zaplanowanych na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych  (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  - Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze 

zm.), zostaną uruchomione środki w kwocie 133.591 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli 

i dyrektorów. Plan po zmianach rezerw ogólnych i celowych wyniesie 468.823 zł, z tego: rezerwa 

ogólna w kwocie 166.752 zł i  rezerwy celowe w kwocie 302.071 zł. 

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

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu  zwiększa się o kwotę 2.800 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z 

pochodnymi dla nauczycieli.    

   Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne  - zwiększa się o kwotę 12.671 zł wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów:  

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 3.053 zł i Młodzieżowego Ośrodka 
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Wychowawczego w Antoniewie – 5.454 zł. Zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek 

niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

   Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 24.177 zł wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów:  Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu -1.222 zł, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 

9.268 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 13.438 zł i  Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 249 zł. 

   Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zwiększa się o kwotę 46.142 zł wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów:  Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu -31.546 zł, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 

7.391 zł i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 7.205 zł. Zwiększa się o kwotę 12.000 

zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone dla Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek 

niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

   Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się o kwotę 2.253 zł wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. 

   Rozdział 80140 – Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się o kwotę 3.036 zł wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. 

   Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione - zwiększa się o kwotę 2.438 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu. 

   Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększa się o kwotę 

1.284 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla 

nauczycieli: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu – 311 zł, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 – 818 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 155 zł. 

   Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zwiększa się o kwotę 661 zł wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu – 13 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 

648 zł. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne –  zwiększa 

się o kwotę 1.700 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na 

nagrody dla nauczycieli: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu – 780 zł, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 302 zł i  I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 618 zł. 

  Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 

zwiększa się o kwotę 4.810 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną 

przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 

Wągrowcu. 

   Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększa się o kwotę 1.297 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli 

i dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu. 

   Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne –  zwiększa się o kwotę 2.918 zł wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 319 zł i  Bursy Szkolnej nr 1  w Wągrowcu – 2.599 zł. 

   Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze –  zwiększa się o kwotę 13.708 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli 

i dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. 
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  Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii –  zwiększa się o kwotę 8.811 zł wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

     Starosta   

 

              …………………………………. 

                                                                                                                   /Tomasz Kranc/ 


