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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 773/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 19 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na 

podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.46.5.2018.MZ z dnia 

27.06.2018r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 124.700 zł z przeznaczeniem 

na finansowanie w 2018r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz 

zajmujących stanowiska kierownicze. 

 

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

-  w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną 

przeznaczone na promocję Powiatu poprzez sport, tj. umieszczenie emblematów Powiatu 

Wągrowieckiego na koszulkach meczowych MKS „Nielba Wągrowiec” oraz organizacji dwóch 

wydarzeń sportowych z udziałem ogólnopolskich zespołów sportowych. 

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

uruchomione środki w kwocie 165.000 zł, z przeznaczeniem na promocję Powiatu poprzez sport 

(50.000 zł) oraz remont komina ceramicznego na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu (115.000 zł). 

Z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 16.037 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 

odprawy emerytalnej dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę (13.695 zł) oraz nagrody za osiągnięcia 

w pracy dydaktycznej (2.342 zł). Plan po zmianach rezerw wyniesie 387.527,38 zł, z tego: rezerwa 

ogólna – 32.197,38 zł, rezerwy celowe – 355.330 zł. 

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

zwiększa się o kwotę 16.037 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone 

na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę (13.695 zł) oraz nagrody za 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2.342 zł).  

 W planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 115.000 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie remontu komina ceramicznego na 

budynku szkoły oraz usługę inspektora nadzoru. 

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy 

Społecznej w Srebrnej Górze w związku z uzyskanymi oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 20.500 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych, tj. m. in. remont łazienki w oficynie nr I, zakup art. żywnościowych 

w celu przygotowania posiłków dla pensjonariuszy, szkolenia dla pracowników działu terapeutyczno-

opiekuńczego. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy 

pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 124.700 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz 

zajmujących stanowiska kierownicze. 

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

w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 5.000 zł świadczenia 
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na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. zakup centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych wraz z montażem i usługą 

zaprogramowania. 

 

        Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

                         Starosta 

 

             ……………………… 

                     /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 


