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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  701/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 28 lutego 2018r. 

 

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 2 - dotyczącym wydatków budżetu: 

- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z budżetu 

powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.000 zł dla 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2018”. 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na 

podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

Dz. U. z 2016r., poz. 1817 zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.000 zł dla Wągrowieckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu”. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała 

działalność - z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 

6.000 zł, z tego: w kwocie 2.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „ Rozpocznij bezpiecznie 

wakacje z TPD 2018”, w kwocie 4.000 zł dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału 

Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych”. 

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

uruchomione środki w kwocie 79.443,50 zł na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 

24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. Plan 

po zmianach rezerw wyniesie 772.454,07 zł, z tego: rezerwa ogólna 191.338,07 zł i rezerwy celowe 581.116 

zł. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie 

art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 

2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 6.000 zł, z tego: w kwocie 5.000 zł dla 

Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja V 

Powiatowego spotkania ze sztuką pt. Wiosna teatralna Mieścisko 2018 Mikroelementy w cudownych 

bakaliach”, w kwocie 1.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie Jedz zdrowo i 

rośnij w siłę z TPD 2018”. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o 

niepełnosprawności – w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmniejsza się 

o kwotę 1.446 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 1.446 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeznaczone na zwrot części niewykorzystanej w 

2017 roku dotacji. 

   rozdział 85395 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 

24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. 

zostaną udzielone dotacje w kwocie 24.000 zł, z tego: w kwocie 6.500 zł dla Polskiego Związku 

Niewidomych, Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na 

zadanie pn.: „Wyjazd 6-dniowy do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z 

instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych”, w kwocie 3.000 zł dla Oddziału Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pobierowo”, w 

kwocie 3.500 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Wągrowcu na zadanie pn.: „Trójmiasto i okolice”, w kwocie 4.000 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Tygodniowy wyjazd integracyjny 

do Świnoujścia”, w kwocie 7.000 zł dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: 

„Aktywność edukacyjna, a jakość życia osób starszych”. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w 

planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z dostosowaniem planu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 1.098 zł wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 1.098 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 
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Środki zostaną przeznaczone na koszty sądowe i egzekucyjne związane z odzyskiwaniem należności za 

wyżywienie wychowanków. 

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie zmniejsza się o kwotę 3.236 zł świadczenia dla rodzin zastępczych. Środki zostaną przeznaczone 

na zwrot części niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na wypłatę dodatków wychowawczych (3.235 zł) i 

odsetek od dotacji (1 zł).  

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie 

kultury – z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 

7.000 zł, z tego: w kwocie 3.550 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 

na zadanie pn.: „X Powiatowy konkurs recytatorski pt. Na skrzydłach książek, połączony ze spotkaniem 

autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów”, w kwocie 1.450 zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju 

Gminy Wapno na zadanie pn.: „Powiatowy festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej” oraz w kwocie 

2.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna wiosna z TPD 2018”. 

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – z budżetu powiatu 

na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 32.443,50 zł, z tego: w kwocie 

10.000 zł dla Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach 

przez przeszkody – XVI Memoriał Angeliki Jach”, w kwocie 1.773,50 zł dla Stowarzyszenia Sportowego 

„SZKWAŁ” na zadanie pn.: „Gimnastyka 2018 Edycja 2”, w kwocie 670 zł dla Wągrowieckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Turniej sportowo – rekreacyjny Seniorlandia 2018”, w 

kwocie 3.000 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe 

zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach”, w kwocie 3.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na 

zadanie pn.: „Pożegnane lata z TPD – latawiec”, w kwocie 2.500 zł dla  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na 

zadanie pn.: „XXVII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – Mundialito”,  w kwocie 4.000 zł dla MKS 

NIELBA Wągrowiec na zadanie pn.: „Cykl sześciu zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży Klubu 

MKS NIELBA Wągrowiec w 2018 roku”, w kwocie 2.500 zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy 

Wapno na zadanie pn.: „Festyn - Wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2018”, w kwocie 5.000 zł dla 

Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja pływackich 

zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i  młodzieży”.  

  W planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 1.400 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. środki na pokrycie kosztów udziału młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat 

Wągrowiecki (ILO, ZS nr 1, ZS nr 2 i MOS w Gołańczy) w Programie „Szkolny Klub Sportowy” 

organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”. 

   Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o 

kwotę 1.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeniesione do rozdział 

92105. 

2.  w  załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku: 

a)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

 - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z budżetu 

powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.000 zł dla 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2018”. 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na 

podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

Dz. U. z 2016r., poz. 1817 zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.000 zł dla Wągrowieckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu”. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała 

działalność - z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 

6.000 zł, z tego: w kwocie 2.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „ Rozpocznij bezpiecznie 

wakacje z TPD 2018”, w kwocie 4.000 zł dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału 

Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych”. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie 

art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 
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2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 6.000 zł, z tego: w kwocie 5.000 zł dla 

Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja V 

Powiatowego spotkania ze sztuką pt. Wiosna teatralna Mieścisko 2018 Mikroelementy w cudownych 

bakaliach”, w kwocie 1.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie Jedz zdrowo i 

rośnij w siłę z TPD 2018”. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,   rozdział 85395 – Pozostała działalność 

– z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 24.000 zł, z tego: 

w kwocie 6.500 zł dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, 

Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wyjazd 6-dniowy do Świnoujścia, kontynuacja 

szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych”, w 

kwocie 3.000 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Wągrowcu na zadanie pn.: „Pobierowo”, w kwocie 3.500 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Trójmiasto i okolice”, w kwocie 4.000 

zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie 

pn.: „Tygodniowy wyjazd integracyjny do Świnoujścia”, w kwocie 7.000 zł dla Wągrowieckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Aktywność edukacyjna, a jakość życia osób starszych”. 

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie 

kultury – z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 

7.000 zł, z tego: w kwocie 3.550 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 

na zadanie pn.: „X Powiatowy konkurs recytatorski pt. Na skrzydłach książek, połączony ze spotkaniem 

autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów”, w kwocie 1.450 zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju 

Gminy Wapno na zadanie pn.: „Powiatowy festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej” oraz w kwocie 

2.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna wiosna z TPD 2018”. 

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – z budżetu powiatu 

na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 

Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. zostaną udzielone dotacje w kwocie 32.443,50 zł, z tego: w kwocie 

10.000 zł dla Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach 

przez przeszkody – XVI Memoriał Angeliki Jach”, w kwocie 1.773,50 zł dla Stowarzyszenia Sportowego 

„SZKWAŁ” na zadanie pn.: „Gimnastyka 2018 Edycja 2”, w kwocie 670 zł dla Wągrowieckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Turniej sportowo – rekreacyjny Seniorlandia 2018”, w 

kwocie 3.000 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe 

zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach”, w kwocie 3.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na 

zadanie pn.: „Pożegnane lata z TPD – latawiec”, w kwocie 2.500 zł dla  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na 

zadanie pn.: „XXVII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – Mundialito”,  w kwocie 4.000 zł dla MKS 

NIELBA Wągrowiec na zadanie pn.: „Cykl sześciu zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży Klubu 

MKS NIELBA Wągrowiec w 2018 roku”, w kwocie 2.500 zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy 

Wapno na zadanie pn.: „Festyn - Wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2018”, w kwocie 5.000 zł dla 

Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja pływackich 

zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i  młodzieży”. 

        Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

                          Starosta 

 

             ……………………… 

                  /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 


