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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  31/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 
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 2 - dotyczącym wydatków budżetu: 

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

Społecznej w Srebrnej Górze w związku zmniejsza się o kwotę 880 zł wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. Zwiększa się o kwotę 880 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup 

oleju opałowego, badania okresowe pracowników i szkolenia pracowników. 

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w planie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu w związku z niższymi wydatkami na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej, zmniejsza się o kwotę 12.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 

22.000 zł wynagrodzenia i składki od nich nalizane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia 

bezosobowe dla nowo utworzonej zawodowej rodziny zastępczej. 

  Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze -   w planie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 10.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki 

na kontynuację nauki dla wychowanków pieczy zastępczej. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 

85508. 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w 

związku z uzyskaniem niższych kwot na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz na 

opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zmniejsza się o kwotę 750 zł wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 750 zł zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych, tj. zakup odzieży specjalistycznej dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa do pracy w terenie. 

2.   w załączniku Nr 6 - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska: 

  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w 

planie środków związanych z ochroną środowiska, zmniejsza się o kwotę 750 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych, tj. opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz na 

opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 750 zł zostaną przeznaczone 

na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży specjalistycznej dla pracowników Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do pracy w terenie. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

                 Starosta 

   

 

      ………………………….. 

           /Tomasz Kranc/ 
 

 

 

 

 

 


