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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 556/2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 06 lipca 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 38.252 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. Środki pochodzące z rezerwy ogólnej zostaną przeznaczone na zadanie remontowe pn. 

„Remont drogi 1594P odcinek Stępuchowo-Kozielsko”. Plan po zmianach na to zadanie wynosi 

270.000 zł. 

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

uruchomione środki w kwocie 38.252 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe w drogownictwie. 

Z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 6.700 zł zaplanowane 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 zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 417.371 zł, z tego: rezerwa ogólna 

w kwocie 128.500 zł, rezerwy celowe w kwocie  288.871 zł, 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 6.700 zł zostaną przeznaczone na realizację 

„Powiatowego programu wspierania  uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wągrowiecki”, w ramach którego zostaną wypłacone nagrody dla maturzystów, którzy 

uzyskali najwyższą liczbę punktów procentowych (86,17 – 94,33) na egzaminie maturalnym, z tego: 

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w kwocie 5.700 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Wągrowcu w kwocie 500 zł i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 500 zł. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

                        Starosta 

 

             ……………………… 

                  /Tomasz Kranc/ 

 

 


