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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia   

   
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

 

Zmiana uchwały budżetowej Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku 

następuje:    

1. w załączniku Nr 1 - dotyczącym dochodów budżetu: 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 

227.703,31 zł dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację przez Zespół 

Szkół w Gołańczy projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego” o kwotę 145.383,15 zł  (UE – 137.081,79 zł, BP- 8.301,36 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Wągrowcu projektu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną SOSW w Wągrowcu  o kwotę 31.747,43 zł (UE-28.405,59 zł, BP – 

3.341,84 zł), Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu projektu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w 

makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” o kwotę 

7.560 zł (UE – 6.426 zł, BP- 1.134 zł) oraz I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu projektu pn.: 

„Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy, kompetencji 

uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” o kwotę 43.012,73 zł (UE-38.760,90 zł, BP – 4.251,83 zł). 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – na podstawie umowy o 

partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0101/17 pn.: „Program usług zdrowotnych i 

społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych 

osób starszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

(WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 

18.07.2018r. pomiędzy Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp.j., ul. 

Nowosolska 21/3a Poznań (Partner wiodący) a partnerami -Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy 

Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” Poznań,  Powiatem Wągrowieckim, Gminą Miejską i Wiejską 

Wągrowiec, Miastem i Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Gminą Mieścisko oraz Miastem 

i Gminą Gołańcz, zwiększa się o kwotę 158.000 zł dotacje celowe z udziałem środków europejskich. 

Zwiększa się także o kwotę 76.015 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu części dotacji udzielonej z budżetu powiatu na realizację w 2018 roku zadania 

inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na potrzeby 

uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. 

2.  w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa 

Powiatowego zmniejsza się o kwotę 2.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki 

zostaną przeniesione do rozdziału 92605. 

- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zwiększa się o kwotę 

5.940 zł dotację dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska w Gnieźnie na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 126.060 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 

227.703,31 zł (UE – 210.674,28 zł, BP – 17.029,03 zł) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Zwiększenie dotyczy niewykorzystanej w 2018 roku 

części środków przez szkoły i placówki oświatowe realizujące projekty z udziałem środków europejskich, tj. 

Zespół Szkół w Gołańczy projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego” o kwotę 145.383,15 zł  (UE – 137.081,79 zł, BP- 8.301,36 zł), Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu projektu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną SOSW w Wągrowcu  o kwotę 31.747,43 zł (UE-28.405,59 zł, BP – 

3.341,84 zł), Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu projektu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w 

makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” o kwotę 

7.560 zł (UE – 6.426 zł, BP- 1.134 zł) oraz I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu projektu pn.: 

„Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy, kompetencji 

uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” o kwotę 43.012,73 zł (UE-38.760,90 zł, BP – 4.251,83 zł). 
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-  w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie 

udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 234.015 zł na zadanie 

inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na potrzeby 

uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. 

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 

kwotę 2.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na pokrycie kosztów udziału 

młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki (ILO, ZS nr 1, ZS nr 2 i MOS w Gołańczy) w 

Programie „Szkolny Klub Sportowy” organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy 

„WIELKOPOLSKA”. 

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 2019 roku: 

- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zmniejsza się o 

kwotę 5.940 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 5.940 zł dotację dla 

Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska w Gnieźnie na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej”.   

4. w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku: 

 -  w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zwiększa się o 

kwotę 5.940 zł dotację dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska w Gnieźnie na zadanie pn.: „Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 126.060 

zł. 

 -  w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie 

udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 234.015 zł na zadanie 

inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na potrzeby 

uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

         Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

      ………………………….. 

           /Małgorzata Osuch/ 


