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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  655/2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 07 grudnia 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – na podstawie decyzji   

Wojewody Wielkopolskiego:  FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zwiększenia o 

kwotę 6.332 zł planu dotacji na zadania własne. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w 

ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 26) przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach 

zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). 

  Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.386.2017.3 z dnia 09 listopada 2017r. i FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017r. w sprawie 

zwiększenia o kwotę 10.516 zł planu dotacji na zadania własne. Środki pochodzące z rezerwy celowej 

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

wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o 

szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 

(Dz.U. poz. 1774). 

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

I.3111.464.2017.7 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.332 zł planu dotacji na 

zadania własne. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 

(cz.83, poz. 26) przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 

związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę 

jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). 

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 w związku z oszczędnościami środków zaplanowanych na posiłki 

regeneracyjne i napoje dla pracowników służby drogowej zmniejsza się o kwotę 820 zł świadczenia 

związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 820 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. środki na zakup znaków drogowych i prefabrykatów do utrzymania chodników. 

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z oszczędnościami środków na ubezpieczenia, zmniejsza 

się o kwotę 490 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 490 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup regałów do archiwum. 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa 

Powiatowego w związku z absencją chorobowa pracowników zmniejsza się o kwotę 50.500 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 50.500 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów do remontu pomieszczeń na serwerownię i biuro 

informatyków, zakup tonerów, opłaty za wytworzenie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.  

  Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wizytę delegacji z Luneburga, opłaty za utwory 

wykonane podczas Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” oraz zakup kwiatów i 

wiązanek. 

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

uruchomione środki w kwocie 21.200 zł, z tego: 19.200 zł dla Zespołu Szkół w Gołańczy na zakup 

żywności dla młodzieży Ośrodka Socjoterapii korzystającej z wyżywienia i 2.000 zł dla Starostwa 

Powiatowego na promocję powiatu.  Plan po zmianach rezerw wyniesie 146.811,92 zł, z tego: rezerwa 

ogólna 300,92 zł i rezerwy celowe  146.511 zł. 

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

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu w związku z wystąpieniem nadgodzin w 

związku z pełnieniem zastępstw z uwagi na absencję chorobową nauczycieli, zwiększa się o kwotę 7.150 
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zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się o kwotę 7.150 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych z uwagi na niepełne wykorzystanie zaplanowanych wydatków. 

  rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 

zwiększa się o kwotę 6.332 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczone są 

na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 

2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). Zostaną zakupione: podświetlana tablica Snellena do badania ostrości 

wzroku, termometr bezdotykowy, szkolna apteczka pierwszej pomocy, szafy lekarskie do przechowywania 

leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych. 

   Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 10.516 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych, z tego:  

   - o  kwotę 4.286 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu na sfinansowanie wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach 

zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). Zostaną 

zakupione: podświetlana tablica Snellena do badania ostrości wzroku,  stolik zabiegowy z pojemnikami, 

parawan, kozetka, biurko z kontenerem do przechowywania dokumentacji medycznej, neseser 

pielęgniarski z wyposażeniem (ML.073031), aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem 

mankietów dla dzieci i dorosłych. 

   - o kwotę 6.230 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu na sfinansowanie wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach 

zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). Zostaną 

zakupione: podświetlana tablica Snellena do badania ostrości wzroku, aparaty do mierzenia ciśnienia 

tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, szafka kartoteczna, stoliki zabiegowe 

szklane, parawany medyczne z ekranem zmywalnym, szafy oszklone do przechowywania leków, wyrobów 

medycznych i środków pomocniczych. 

  Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 

6.250 zł wydatki  na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z 

dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). Zostaną zakupione: podświetlana tablica Snellena do 

badania ostrości wzroku, termometr bezdotykowy, stolik zabiegowy z szufladą (10/10 Giovani),  torba 

pielęgniarki, ciśnieniomierz Omron iQ132, szyny Kramera, apteczka pierwszej pomocy. 

   Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o 

kwotę 19.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup żywności dla 

młodzieży Ośrodka Socjoterapii korzystającej z wyżywienia. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z niepełnym 

wykorzystaniem środków zmniejsza się o kwotę 1.650 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększa się o 

kwotę 1.650 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wykonanie materiałów 

promocyjnych (m.in. pojemniki na tabletki, na plastry, śniadaniówki) i wykonanie statuetek dla 

honorowych dawców krwi. 

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 710 – Działalność usługowa,  Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w planie Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z oszczędnościami środków na ubezpieczenia, zmniejsza 

się o kwotę 490 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 490 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup regałów do archiwum. 

 

        Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                        Starosta 

 

             ……………………… 

                  /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 


