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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  81/2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 16 maja 2019 roku 

   
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 80115 – Technika – na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 09 maja 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 12.000 zł 

planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki pochodzące z rezerwy celowej 

zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok (cz.83, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie 

zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek 

pedagogicznych -zgodnie z uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz 

uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

     - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w planie kwalifikacji 

wojskowej w związku z przeprowadzeniem badań specjalistycznych poborowych przez lekarza 

prowadzącego działalność gospodarczą, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki, a zwiększa 

się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 

        Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na promocję Powiatu 

Wągrowieckiego poprzez sport, tj. umieszczenie emblematów Powiatu Wągrowieckiego na ściance 

reklamowej stanowiącej tło dla osób udzielających wywiadów podczas meczów organizowanych w 

Wągrowcu, na karnetach i biletach wstępu na mecze oraz na plakatach informujących o meczach 

rozgrywanych w ramach I Ligii Piłki Ręcznej Mężczyzn. 

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

uruchomione środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu. Plan po zmianach rezerw 

wyniesie 2.284.670,45 zł, z tego rezerwa ogólna 79.246,85 zł, rezerwy celowe 1.402.699,80 zł oraz rezerwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 802.723,80 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy 

zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup nowości 

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej. 

   Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa 

się o kwotę 1.209 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

   Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza 

się o kwotę 1.209 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń dla nauczycieli będącymi emerytami w związku ze śmiercią emeryta. Kwota zostanie 

przeniesiona do rozdziału 80120. 

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku 

z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 43 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 43 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności - w planie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu w związku 

z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 131 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 131 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w tym poradnie specjalistyczne  – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, w związku 
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z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o 

kwotę 205 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 205 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników. 

   Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 

Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia do faktycznej realizacji 

zmniejsza się o kwotę 65 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 65 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

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

Rodzinie, w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia do faktycznej realizacji 

zmniejsza się o kwotę 203 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 203 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w planie kwalifikacji 

wojskowej w związku z przeprowadzeniem badań specjalistycznych poborowych przez lekarza 

prowadzącego działalność gospodarczą, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki, a zwiększa 

się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności - w planie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu w związku 

z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 131 zł 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 131 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

 

  

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                   Starosta 

  

      ………………………….. 

              /Tomasz Kranc/ 
 

 

 

 


