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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr   791/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 16 sierpnia 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 

Rady Miejskiej Gminy Skoki Nr XLIII/333/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXV/272/2017 z dnia 19.12.2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wągrowieckiemu na zadania związane z dofinansowaniem przebudowy dróg powiatowych na terenie 

Gminy Skoki, zwiększa się o kwotę 300.000 zł dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki”. 

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

na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.273.2018.4 z dnia 30.07.2018r.  w sprawie 

zwiększenia o kwotę 18.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na operaty szacunkowe 

niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz na 

obwieszczenia, zgodnie z wnioskiem Starosty Wągrowieckiego z dnia 22 czerwca 2018r. nr 

GN.3031.11.2018.GN2. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.271.2018.4 z dnia 25.07.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 2.000 zł planu dotacji na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 

Środki przeznaczone są na zakup paliwa. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 

36.125,31 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie 

budżetowej na rok 2018 (cz.83, poz. 26), przeznaczone są na uzupełnienie środków na udzielenie 

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz 

art.116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 

oświatowych. 
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.261.2018.8 

z dnia 23.07.2018r.  w sprawie zwiększenia o kwotę 5.925 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące 

z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 (część 83, poz. 38) przeznaczone są 

dla powiatów na finansowanie działalności zespołów do orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

  Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.60.2018.8 z dnia 06.08.2018r.  w sprawie zwiększenia o kwotę 2.199 zł planu dotacji na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 

Środki pochodzące z rezerwy celowe (cz.83, poz. 13) przeznaczone są na realizację zadań określonych w 

art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2018r., poz. 609) – częściowy zwrot kosztu 

wyposażenia. 

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 otwarciem ofert przetargowych i zmianą kwoty pomocy 



 18 

finansowej, dokonuje się zmian poprzez zwiększenie o kwotę 365.944 zł wydatków inwestycyjnych na 

zadania: 

 - przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki o kwotę 300.000 zł; plan po zmianie 

1.387.658 zł (środki własne 887.658 zł, z MiG Skoki 500.000 zł), 

  - przebudowa chodnika przy drodze nr 1695P w m. Sarbia o kwotę 7.984 zł; plan po zmianie 45.984 zł, 

  - przebudowa peronu autobusowego przy drodze nr 1695P w m. Sarbia o kwotę 8.797 zł; plan po zmianie 

61.797 zł, 

  - przebudowa zatoki autobusowej przy drodze nr 1695P w m. Podlesie Wysokie o kwotę 11.551 zł; plan po 

zmianie 93.551 zł,  

  - przebudowa chodnika przy drodze nr 1580P w m. Wapno w kwocie 7.127 zł; plan po zmianie 72.627 zł, 

  - przebudowa chodnika przy drodze nr 1603P w m. Łekno o kwotę 30.485 zł; plan po zmianie 194.485 zł, 

oraz zmniejszenie o kwotę 20.002 zł zadań inwestycyjnych na zadania: 

 - przebudowa chodnika przy drodze nr 1580P w m. Stołężyn o kwotę 8.587 zł; plan po zmianie 66.413 zł,  

 - przebudowa chodnika przy drodze nr 1580P w m. Srebrna Góra w kwocie 11.415 zł; plan po zmianie 

118.585 zł. 

  Zmniejsza się o kwotę 45.942 zł wydatki związane z realizacja zadań statutowych, tj. środki na remont 

drogi w m. Turza, remonty cząstkowe nawierzchni dróg i remonty przepustów. 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się o 

kwotę 18.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na operaty szacunkowe 

niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną 

zlokalizowaną przy ul. Nad Nielbą w Wągrowcu oraz na obwieszczenia. 

 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (saldo zwiększenia o 2.000 

zł środków na zakup paliwa i zmniejszenia o kwotę 1.000 zł na zwrot kosztów podróży służbowych). 

Zwiększa się o kwotę 1.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na zakup wody mineralnej 

dla funkcjonariuszy. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z nie 

zawarciem umowy na dozór boiska sportowego, zmniejsza się o kwotę 8.148 zł wynagrodzenia 

bezosobowe. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont 

placu przed szkołą. 

  Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego 

zwiększa się o kwotę 357,60 zł wynagrodzenia i składki oraz o kwotę 35.767,71 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych, tj. środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe, z tego: Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wągrowcu – 15.617,36 zł, 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 14.758,52 zł i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 

Antoniewie – 5.749,43 zł.  

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 

5.925 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków składów orzekających o stopniu 

niepełnosprawności. 

  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 dziele 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z 

dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników do faktycznej realizacji, 

zmniejsza się o kwotę 3.800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 3.800 zł 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup żywności, ubezpieczenie mienia i 

opłaty za wywóz nieczystości. 

 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 - 

na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 18.000 zł dochody i wydatki. Środki 

zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na operaty szacunkowe 

niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną 

zlokalizowaną przy ul. Nad Nielbą w Wągrowcu oraz na obwieszczenia. 
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- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego, w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.000 zł dochody i wydatki. 

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup paliwa. Przeniesienia 

w kwocie 1.000 zł dotyczą zmniejszenia wydatków statutowych, tj. środków na zwrot kosztów podróży 

służbowych. Zwiększa się o kwotę 1.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na zakup wody 

mineralnej dla funkcjonariuszy. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 36.125,31 zł dochody i wydatki. Środki zostaną 

przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 

koszty obsługi zadania. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 

5.925 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 

częściowy zwrot kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta zamieszkałego w 

Wągrowcu. 

   Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się 

o kwotę 2.199 zł plan dochodów i wydatków. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia dla osób 

fizycznych, tj. częściowy zwrot kosztu wyposażenia. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

               Wicestarosta 

  

 

      ………………………….. 

           /Michał Piechocki/ 
 


