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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia   

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 

roku następuje:    

1. w załączniku Nr 1  - dotyczącym dochodów budżetu: 

-  w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 

zwiększa się o kwotę 75.000 zł dotacje celowe otrzymane z powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, 

Pilskiego i Złotowskiego  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego, tj. projekt pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i  

Złotowskiego”. Plan dochodów po zmianach na to zadanie będzie wynosił 5.639.591,16 zł (dotacje z 

powiatów – 774.231,23 zł, środki europejskie – 4.865.359,93 zł). 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na 

podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.1.2018.MŚ z dnia 03 

stycznia 2018r. zmniejsza się o kwotę 5.000 zł zaplanowane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie 

kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w 

szczególności pełniących funkcję doradców klienta.     

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 zamiarem ogłoszenia przetargu zwiększa się o 

kwotę 480.544 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. 

Parkowa w m. Skoki”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 880.544 zł. W związku z przesunięciem 

terminu realizacji zadania na 2019 rok, zmniejsza się o kwotę 487.916,08 zł środki własne zaplanowane 

na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) 

na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”. Plan po zmianie wyniesie  

5.271.943,92 zł (środki własne 2.392.014,92 zł, środki europejskie 2.879.929 zł). 

-  w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii -  w 

planie wydatków na programy finansowane z udziałem  środków europejskich, zwiększa się o kwotę 

100.000 zł środki na zadania bieżące, tj. na prowadzenie obsługi technicznej projektu pn.: „Cyfryzacja 

powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, 

Pilskiego, Wągrowieckiego i  Złotowskiego”. Zmniejszone zostaną o kwotę 25.000 zł środki własne 

zaplanowane na zadania geodezyjne i przeznaczone  zostaną na wkład własny do realizowanego projektu. 
Plan po zmianach na to zadanie będzie wynosił 5.823.952,86 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w 

Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 100.000 zł 

wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa pokrycia namiotowego 

hali sportowej w ZS nr 1”. 

-  w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 7.372,08 

zł środki na wkład własny powiatu (Partner) w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie 

(Beneficjent) projekcie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i 

miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa”. Środki zostaną przekazane z formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na 

podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.1.2018.MŚ z dnia 03 

stycznia 2018r., w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 5.000 zł 

wynagrodzenia i składki dla osób pełniących funkcję doradców klienta.   

3. w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku: 
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 -  w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 

7.372,08 zł środki na wkład własny powiatu (Partner) w realizowanym przez Województwo 

Wielkopolskie (Beneficjent) projekcie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”. Środki zostaną przekazane z formie dotacji dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

           Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

      ………………………….. 

           /Małgorzata Osuch/ 


