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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  602/2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 31 sierpnia 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 zawartej 

umowy Nr 3/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r.  w związku z Uchwałą Nr XLVI/328/2017 Rady Gminy 

Wągrowiec z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wągrowieckiemu, zwiększa się o kwotę 6.200 zł dotację na dofinansowanie zadania bieżącego pn. 

„Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1607P odcinek Potulice – Rudnicze”. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży 

pożarnej - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.257.2017.2 z dnia 23.08.2017r. w 

sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 35.664 zł. Środki przeznaczone są 

na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1991r, poz. 1340 z późn. zm.) – 34.684 

zł oraz na wypłatę rekompensat za nadgodziny (rezerwa celowa cz. 83, poz. 69) – 980 zł, dla KP PSP w 

Wągrowcu. 

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

decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.131.2017.8 z dnia 23.08.2017r. w sprawie zwiększenia 

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

zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 17.129,63 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej 

zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 26) przeznaczone są na udzielenie 

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. 

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-

I.3111.131.2017.8 z dnia 23.08.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 

kwotę 35.128,90 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 

(cz.83, poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego  dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 

kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 

zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 

341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. 

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 zwiększa się o kwotę 6.200 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. środki na  „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1607P odcinek Potulice – Rudnicze”. 
W zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmiany w kwocie 23.130 zł poprzez zmniejszenie planu: o 

kwotę 13.250 zł na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze  powiatowej nr 1561 w Czeszewie” , 

o kwotę 1.487 zł na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561 w Kujawkach” i 

o kwotę 8.393 zł na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza 

w Wapnie” oraz zwiększenie o kwotę 23.130 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1651P 

w m. Łosiniec”. 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 

w Starostwie Powiatowym  zwiększa się o kwotę 5.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
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zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmiana następuje w 

związku z wypłatą wynagrodzenia bezosobowego dla artystów występujących podczas Dożynek 

Powiatowo – Gminnych w Siedleczku. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży 

pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 

35.664 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeznaczone są na wypłatę rekompensat 

pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 

o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1991r, poz. 1340 z późn. zm.) – 34.684 zł oraz na wypłatę 

rekompensat za nadgodziny (rezerwa celowa cz. 83, poz. 69) – 980 zł.   

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

uruchomione środki w kwocie 33.552 zł, z tego: 11.452 zł z przeznaczeniem odprawę emerytalną dla 

nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz 22.100 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 zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 369.819 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 

128.500 zł, rezerwy celowe w kwocie  241.319 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o 

kwotę 17.129,63 zł wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty obsługi 

zadania 1 %) o kwotę 169,57 zł, z tego: SOSW 63,48 zł, MOS w Gołańczy 76,70 zł i  MOW w Antoniewie 

29,39 zł. Zwiększa się o kwotę 16.960,06 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 

kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, z tego: SOSW 6.349,80 zł, MOS w Gołańczy  

7.670,56 zł i MOW w Antoniewie 2.939,70 zł. 

   Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 35.128,90 zł wydatki bieżące, z tego:  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty obsługi zadania 1 %) o kwotę 347,79 zł, z tego: SOSW 

93,85 zł, MOS w Gołańczy 149,99 zł i  MOW w Antoniewie 103,95 zł. Zwiększa się o kwotę 34.781,11 zł  

środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, z tego: SOSW 9.385,91 zł, MOS 

w Gołańczy  14.999,52 zł i MOW w Antoniewie 10.395,68 zł.  

   Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 

zwiększa się o kwotę 11.452 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone 

na wypłatę  odprawy emerytalnej dla nauczyciela. 

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

charakterze motywacyjnym -  środki w kwocie 22.100 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 uczniów przyjętych w roku szkolnym 

2017/2018 do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej, którzy uzyskali najwyższą średnią punktów na 

egzaminie gimnazjalnym (533-585), z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 2.100 zł, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 – 600 zł i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 300 zł, oraz stypendia za 

wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 (średnia 4,30 

– 5,70), z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 5.300 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

1 w Wągrowcu - 6.100 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu - 6.600 zł i Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 1.100 zł. 

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w planie 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 2.405 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.  

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży 

pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 35.664 zł dochody i 

wydatki. Środki przeznaczone są na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o 

których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 

1991r, poz. 1340 z późn. zm.) – 34.684 zł oraz na wypłatę rekompensat za nadgodziny (rezerwa celowa cz. 

83, poz. 69) – 980 zł, dla KP PSP w Wągrowcu. 

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

decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 17.129,63 zł dochody i wydatki związane z 
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realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (51.741,17 zł) oraz na koszty obsługi zadania (517,36 zł0 

       Rozdział 80111 - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 35.128,90 zł 

dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

  

                        Starosta 

 

             ……………………… 

                  /Tomasz Kranc/ 


