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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 663/2017 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 28 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 80120 – Licea ogólnokształcące – na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.493.2017.8 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zwiększenia o 

kwotę 6.230 zł planu dotacji na zadania własne. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w 

ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 90) 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) oraz w 

związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 2161). 

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

I.3111.493.2017.8 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 2.638 zł planu dotacji na 

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

(cz.83, poz. 90) 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) oraz w związku z ustawą z dnia 9 

listopada 2017r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 

na rok 2017 (Dz.U. poz. 2161). 

2.   w załączniku Nr 2 - dotyczącym wydatków budżetu: 

 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  - w  planie  Zespołu Szkół 

Nr 2 w Wągrowcu zwiększa  się o kwotę 6.230 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki 

zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

  Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe -  w  planie  Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa  się o kwotę 2.638 

zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

 

        Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                        Starosta 

 

             ……………………… 

                  /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 

 


