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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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika–w związku z uzyskanym 
odszkodowaniem od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczenia pracowni technologii żywienia 
i uszkodzenia drzwi, w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.343,34 zł wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających z umów. 

 
2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym wydatków budżetu: 

 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego 
Zarządu Dróg zmniejsza się o kwotę 169.500 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P”. Plan po zmianach na zadanie wyniesie 
305.362,45 zł. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. 
Środki finansowe w kwocie 100.000 zł zostaną przeniesione do rozdziału 85111, natomiast środki 
finansowe w kwocie 69.500 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne: 

 Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. 
Mokronosy w kwocie 30.000 zł (plan po zmianach 200.000 zł), 

 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 2.000 zł (plan 
po zmianach 38.000 zł), 

 Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 
13.000 zł (plan po zmianach 53.000 zł), 

 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno w kwocie 10.500 zł (plan 
po zmianach 65.500 zł), 

 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603 P w m. Łekno w kwocie 14.000 zł (plan 
po zmianach 164.000 zł). 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy 
zwiększa się o kwotę 2.343,34 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną 
przeznaczone na zakupmateriałów remontowych (m.in. gips, artykuły malarskie) w celu odnowienia 
zalanych pomieszczeń, a także na zakup drzwi w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych drzwi 
w pomieszczeniach użytkowanych przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Gołańczy. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie udzielona 
dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. 
„Rozbudowa istniejącego budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby 
uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. Zadanie będzie realizowane w 2018r. 
w ramach programu pn. „Kompleksowy Program usług opiekuńczych i zdrowotnych świadczonych 
w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów 
faktycznych”. 

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

a) dla jednostek sektora finansów publicznych: 
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie 

udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 100.000 zł na realizację 
zadania pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 
potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. Zadanie będzie 
realizowane w 2018r. w ramach programu pn. „Kompleksowy Program usług opiekuńczych 
i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych 
osób starszych i ich opiekunów faktycznych”. 
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     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
      ………………………….. 
           /Małgorzata Osuch/ 

 

 


