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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 765/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 05 lipca 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 1 – dotyczącym dochodów budżetu: 

-  w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie 

uchwały nr XLVII/294/18 z dnia 26 czerwca 2018r. Rady Gminy Damasławek i uchwały 

nr XXXVIII/188/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. Rady Gminy Wapno w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycyjnych, 

zwiększa się o kwotę 51.000 zł dotacje z tego tytułu. Środki z Gminy Damasławek w kwocie 21.000 zł 

zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1591P w 

m. Turza”. Środki z Gminy Wapno w kwocie 30.000 zł, zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych:  

 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi 1580P w miejscowości Stołężyn” w kwocie 15.000 zł, 

 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi 1580P w miejscowości Wapno” w kwocie 15.000 zł. 

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

na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.212.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018r. 

w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.000 zł. Środki 

przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. na ogłoszenia 

prasowe oraz sporządzenie operatów szacunkowych w ramach toczących się postepowań. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla 

repatriantów – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.60.2018.4 z dnia 27 czerwca 

2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.786 zł. Środki 

pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin 

udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w art. 17 (częściowy zwrot kosztu wyposażenia) ustawy 

z dnia 09 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2018r., poz. 1311 z późn. zm.). 

 

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

-  w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie 

Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 21.000 zł wydatki bieżące na realizację zadań 

statutowych. Środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Damasławek zostaną przeznaczone na zadanie 

pn. „Remont drogi powiatowej nr 1591P w m. Turza”.  

Ponadto zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki majątkowe. Środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy 

Wapno zostaną przeznaczone na następujące zadania: 

 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi 1580P w miejscowości Stołężyn” w kwocie 15.000 zł (plan po 

zmianach wynosi 75.000 zł), 

 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi 1580P w miejscowości Wapno” w kwocie 15.000 zł (plan po 

zmianach wynosi 55.000 zł). 

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

w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Środki zostaną przeznaczone na 

ogłoszenia prasowe oraz sporządzenie operatów szacunkowych w ramach toczących się postepowań 

w przedmiocie wywłaszczenia oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 
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- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych 

zostaną uruchomione środki w kwocie 6.700 zł zaplanowane na realizację „Powiatowego programu 

wspierania  uzdolnionych uczniów szkół, dla których  organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” 

(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.). Plan po zmianach 

rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 568.564,38 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 197.197,38 

zł, rezerwy celowe w kwocie  371.367 zł. 

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

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200 zł planu na 

dodatkowe wynagrodzenie roczne celem dostosowania do faktycznego wykonania. Środki zostaną 

przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup napojów podczas upałów dla 

pracowników. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla 

repatriantów – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 3.786 zł wydatki 

na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowy zwrot kosztów związanych z wyposażeniem 

lokalu mieszkalnego repatrianta zamieszkałego w Wągrowcu. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu dokonuje się 

zmniejszenia o kwotę 200 zł planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne celem dostosowania do 

faktycznego wykonania. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup 

napojów podczas upałów dla pracowników. 

rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 6.700 zł 

zostaną przeznaczone na realizację „Powiatowego programu wspierania  uzdolnionych uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, w ramach którego zostaną wypłacone nagrody 

dla maturzystów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów procentowych  na egzaminie maturalnym, 

z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w kwocie 6.200 zł i Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 

w kwocie 500 zł. 

 

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 2018 roku: 

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

w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 20.000 zł dochody i wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Środki zostaną 

przeznaczone na ogłoszenia prasowe oraz sporządzenie operatów szacunkowych w ramach toczących się 

postepowań w przedmiocie wywłaszczenia oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla 

repatriantów – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 3.786 zł dochody 

i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowy zwrot kosztów związanych 

z wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta zamieszkałego w Wągrowcu.  

 

        Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

                         Starosta 

 

             ……………………… 

                     /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 


