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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  821/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 11 października 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-

10/18 z dnia 02 października 2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile, zwiększa się o kwotę 

5.650 zł plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na diety dla członków powiatowej komisji wyborczej. 

 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2018.7 z dnia 05.10.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.864 zł planu 

dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat. Środki przeznaczone są na składki za uczniów oraz dzieci przebywające w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z art. 66 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.). 
2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym wydatków budżetu: 

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – w planie 

Starostwa zwiększa się o kwotę 3.800 zł składki od wynagrodzeń osobowych dotyczących skanowania 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz zmniejsza się o wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. 

 - 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 o kwotę 5.650 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę diet dla członków powiatowej komisji 

wyborczej. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku 

ze zmianami organizacyjnymi zmniejsza się o kwotę 3.840 zł wynagrodzenia dla nauczycieli. Środki zostaną 

przeniesione do rozdziału 80120. 

  Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmianami 

organizacyjnymi zwiększa się o kwotę 6.810 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne. 

  Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.970 

zł wynagrodzenia i składki, tj. zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne do wysokości 

faktycznej realizacji. 

  Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku ze 

zmianami organizacyjnymi zmniejsza się o kwotę 9.090 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne. Środki 

zostaną przeniesione do rozdziału 80152. 

   Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego 

typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz 

szkołach artystycznych - w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmianami organizacyjnymi 

zwiększa się o kwotę 9.090 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne. 

  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się o kwotę 1.864 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na składki opłacane za uczniów Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie (1.400 zł) oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Wągrowcu (464 zł). 
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  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 -Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy 

Szkolnej nr 1 zwiększa się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki. Ze względu na niższe 

wydatki zaplanowane na zakup żywności i opłaty za zużycie energii elektrycznej zmniejsza się o kwotę 

19.642 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W związku z niższymi wydatkami na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli zmniejsza się o kwotę 358 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

  rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w 

Gołańczy zmniejsza się o kwotę 945 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 945 zł 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za wynajem pomieszczeń. 

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 –zwiększa się o kwotę 5.650 zł 

dochody i wydatki. Środki są przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj.  na wypłatę diet dla 

członków powiatowej komisji wyborczej. 

  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się o kwotę 1.864 zł dochody i 

wydatki. Środki przeznaczone są na składki opłacane za uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Antoniewie (1.400 zł) oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu 

(464 zł). 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

                  Starosta  

      ………………………….. 

           /Tomasz Kranc/ 


