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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  805/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 12 września 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 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 3.100 zł 

planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu 

„Dobry start”. 

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 dokonuje się zmiany planów na zadania 

inwestycyjne poprzez zmniejszenie o kwotę 39.078 zł środków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” oraz zwiększenie środków w kwocie 39.078 zł na zadanie 

pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy”. 

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

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

Wągrowcu w związku z wystąpieniem oszczędności z tytułu niższych wydatków zaplanowanych na 

wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł świadczenia na rzecz 

osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki 

na zakup materiałów pędnych i smarów. 

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

Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. Zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na 

remont placu przed szkołą. 

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w planie Powiatowego centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.100 zł wydatki na realizację programu „Dobry start”. Środki 

zostaną przeznaczone na świadczenia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (3.000 zł) oraz na 

wynagrodzenia dla pracowników obsługujących naliczanie i wypłatę dodatku (100 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy 

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

Wągrowcu w związku z wystąpieniem oszczędności z tytułu niższych wydatków zaplanowanych na 

wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł świadczenia na rzecz 

osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki 

na zakup materiałów pędnych i smarów. 

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 3.100 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na 

realizację programu „Dobry start”, tj. świadczenia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz na 

wynagrodzenia dla pracowników obsługujących naliczanie i wypłatę dodatku. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

                 Starosta 

   

 

      ………………………….. 

           /Tomasz Kranc/ 


