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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  638/2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 09 listopada 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność -  na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2017.10 z dnia 07.11.2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 

293.338,70 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

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

celowej przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa zgodnie z wnioskiem Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 27 października nr FB-I.3111.405.2017.10 o uregulowanie odszkodowani, 

orzeczonego decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2017r. nr SN-

III.7534.40.2017.3, sprostowaną postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego nr SN- III.7534.40.2017.3 

z dnia 26 października 2017r. za prawo własności względem nieruchomości położonej w gminie 

Damasławek, stanowiącej działkę nr 318/1, obręb Damasławek, które w dniu 20 czerwca 1978r. przeszło 

na rzecz Skarbu Państwa. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.335.2017.10 z dnia 20.10.2017r. i decyzji FB-I.3111.387.2017.4 z dnia 18.10.2017r. w sprawie 

zwiększenia o kwotę 17.765 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

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

17.365 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 79, przeznaczone są na zapewnienie prawidłowej realizacji 

zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Środki w kwocie 400 zł 

przeznaczone są na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi, które ostatnio 

wystąpiły na terenie województwa wielkopolskiego – zakup 3 łańcuchów do pilarek – 200 zł, naprawa 

pilarki – 200 zł. 

- dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –  na podstawie Uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXVII/890/17 z dnia 23 października 2017r. zwiększa się o 

kwotę 57.977,70 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki 

przeznaczone są na realizację zadań pn.: „Moja profilaktyka moje życie III program zajęć 

profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Gołańczy” w wysokości 29.606 zł i „Alternatywa VI Program zajęć profilaktycznych 

obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Antoniewie” w kwocie 28.371,70 zł. 

2.   w załączniku Nr 2 - dotyczącym wydatków budżetu: 

 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – w związku z decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 293.338,70 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. środki na wypłatę osobom fizycznym odszkodowania za prawo własności względem 

nieruchomości położonej w gminie Damasławek, stanowiącej działkę nr 318/1, która w dniu 20 czerwca 

1978r. przeszła na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 293.017,58 zł i środki na wypłatę odsetek w kwocie 

321,12 zł. 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 

przeniesienia w planie w kwocie 15.000 zł dotyczą zwiększenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa 

procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Skarbu 

Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości, stanowiącego wynagrodzenie radców 

prawnych Starostwa Powiatowego za zrealizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej. 

Zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki 

na usługi. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa 
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się o kwotę 17.765 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na 

zakup 3 łańcuchów do pilarek (200 zł), naprawę pilarki (200 zł), zakup materiałów pędnych (10.600 zł) i 

naprawę podnośnika (6.765 zł). 

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

Ogólnokształcącego w związku ze zwiększeniem środków na umowy zlecenia realizowane za palenie w 

piecu c.o. w budynku mieszkalnym, zwiększa się o kwotę 278 zł wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. W związku z niższymi wydatkami na opłaty za zużycie energii elektrycznej, zmniejsza się o 

kwotę 278 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 

- dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z uchwałą 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 57.977,70 zł wydatki na realizację 

programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków 

psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież, z tego: w kwocie 29.606 zł na realizację 

programu pn.: „Moja profilaktyka moje życie III program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki 

uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy” oraz w kwocie 

28.371,70 zł na realizację programu pn.: „Alternatywa VI Program zajęć profilaktycznych obejmujących 

problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie”. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy wydatkuje środki na wynagrodzenia bezosobowe i 

pochodne dla osób realizujących program, organizację wyjazdów wychowanków do Trójmiasta i 

Krakowa (transport, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu), zakup art. spożywczych dla wychowanków.   

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w  Antoniewie wydatkuje środki na  wynagrodzenia bezosobowe i 

pochodne dla wychowawców, psychologa, koordynatora projektu i obsługi księgowej, zakup słodyczy dla 

wychowanków, organizację wycieczek do Trójmiasta, Krakowa i Oświęcimia, usługi gastronomiczne i 

transportowe. 

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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – w związku z decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 293.338,70 zł dochody i wydatki. Środki zostaną 

przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na wypłatę osobom fizycznym 

odszkodowania za prawo własności względem nieruchomości położonej w gminie Damasławek, 

stanowiącej działkę nr 318/1, która w dniu 20 czerwca 1978r. przeszła na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 

293.017,58 zł i środki na wypłatę odsetek w kwocie 321,12 zł. 

     - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 

przeniesienia w planie w kwocie 15.000 zł dotyczą zwiększenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa 

procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Skarbu 

Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości, stanowiącego wynagrodzenie radców 

prawnych Starostwa Powiatowego za zrealizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej. 

Zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki 

na usługi 

   - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa 

się o kwotę 17.765 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, 

tj. na zakup 3 łańcuchów do pilarek (200 zł), naprawę pilarki (200 zł), zakup materiałów pędnych (10.600 

zł) i naprawę podnośnika (6.765 zł). 

4.   w załączniku Nr 4 – dotyczącym  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w 

drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:  

- dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z uchwałą 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 57.977,70 zł dochody i wydatki na 

realizację programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków 

psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież, z tego: w kwocie 29.606 zł na realizację 

programu pn.: „Moja profilaktyka moje życie III program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki 

uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy” oraz w kwocie 

28.371,70 zł na realizację programu pn.: „Alternatywa VI Program zajęć profilaktycznych obejmujących 

problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie”. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy wydatkuje środki na wynagrodzenia bezosobowe i 

pochodne dla osób realizujących program, organizację wyjazdów wychowanków do Trójmiasta i 

Krakowa (transport, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu), zakup art. spożywczych dla wychowanków.   

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w  Antoniewie wydatkuje środki na  wynagrodzenia bezosobowe i 

pochodne dla wychowawców, psychologa, koordynatora projektu i obsługi księgowej, zakup słodyczy dla 
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wychowanków, organizację wycieczek do Trójmiasta, Krakowa i Oświęcimia, usługi gastronomiczne i 

transportowe. 

 

       Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                        Starosta 

 

             ……………………… 

                  /Tomasz Kranc/ 

 

 


