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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr   798/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 30 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa, rozdział 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na 

podstawie pisma DPL-3113-6/18 z dnia 03 sierpnia 2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w 

Pile, zwiększa się o kwotę 43.670 zł plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na przygotowanie i 

przeprowadzenie wyborów samorządowych. 

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

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

I.3111.299.2018.7 z dnia 23.08.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 93.788 zł planu dotacji na zadania 

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

Środki przeznaczone są na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 

ust.9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. 

2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym wydatków budżetu: 

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Zwiększa 

się wydatki o kwotę 43.670 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki o kwotę 5.862 zł i wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych o kwotę 37.808 zł. Środki zostaną przeznaczone na druk obwieszczeń o 

zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, druk obwieszczeń o podziale na okręgi wyborcze, druk 

kart do głosowania, transport obwieszczeń i kart do głosowania, zakup materiałów kancelaryjnych, obsługę 

informatyczną powiatowych komisji wyborczych.  

- 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 93.411 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone 

na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas pracy strażaków. 

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

uruchomione środki w kwocie 33.951 zł, z tego: w kwocie 23.500 zł 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. i Uchwała Nr 

XLI/281/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.02.2014r.) i w kwocie 10.451 zł na  odprawy 

emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r., poz. 967). Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych 

wynosi 353.576,38 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 32.197,38 zł, rezerwy celowe w kwocie 321.379 

zł.  
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum 

Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.493 zł wynagrodzenia i składki (saldo 

zwiększenia o kwotę 10.451 zł środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela i zmniejszenia o kwotę 

16.944 zł wynagrodzeń). Zwiększa się o kwotę 16.944 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki 

na odprawę pieniężną z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia (likwidacja stanowiska nauczyciela 

wychowania fizycznego).   

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 23.500 zł zostaną przeznaczone na realizację „Powiatowego 

programu wspierania  uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wągrowiecki”, w ramach którego zostaną wypłacone stypendia Starosty Wągrowieckiego za wybitne 

wyniki w nauce osiągnięte w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – 22.500 zł (średnia ocen 5,00 – 5,50) 
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oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 1.000 zł, z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w kwocie 

5.500 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 7.500 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 

9.000 zł i Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 1.500 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 

rozdział 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na podstawie pisma Krajowego 

Biura Wyborczego, Delegatura w Pile zwiększa się o kwotę 43.670 zł dochody i wydatki. Środki zostaną 

przeznaczone na druk obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, druk obwieszczeń o 

podziale na okręgi wyborcze, druk kart do głosowania, transport obwieszczeń i kart do głosowania, zakup 

materiałów kancelaryjnych, obsługę informatyczną powiatowych komisji wyborczych.  

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

Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 93.788 

zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas pracy 

strażaków. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

            Wicestarosta 

  

 

      ………………………….. 

           /Michał Piechocki/ 
 


