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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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się o kwotę 

2.022.867,95 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 

Środki dotyczą refundacji poniesionych w 2016 - 2018 roku kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn”. 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność 

– zwiększa się o kwotę 40.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup 

specjalistycznej łodzi motorowodnej”, z tego z Gminy Miejskiej Wągrowiec o kwotę 20.000 zł i Gminy 

Wiejskiej Wągrowiec o kwotę 20.000 zł. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – na podstawie aneksu nr 2  

do umowy OR.032.255.2018, zawartej z Gminą Wapno w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej 

pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”, zwiększa się o kwotę 1.600 zł dotacje na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 

związku z uzyskanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem za awarię pieca centralnego ogrzewania w 

Powiatowym Urzędzie Pracy, zwiększa się o kwotę 6.851 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów. 

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

   - w dziale 020 – Lesnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w związku ze zmniejszeniem 

stawki za nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie gmin Mieścisko i Skoki, zmniejsza się o kwotę 3.393 

zł dotację dla Nadleśnictw, z tego dla Nadleśnictwa Łopuchówko o kwotę 758 zł i Nadleśnictwa Durowo o 

kwotę 2.635 zł.  Środki zostaną przeniesione do rozdziału 90095. 

  - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się o kwotę 

720.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec 

na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu” w ramach przebudowy ulicy 

Kasprowicza. Ulica Lipowa stanowi drogę powiatową Nr 1626P. 

  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność 

- zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na „Zakup specjalistycznej 

łodzi motorowodnej”. Zakupiona łódź zostanie przekazana w użyczenie Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu 

Ratunkowemu w Wągrowcu w celu wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym. Wykonywane zadania będą miały charakter 

ponadgminny i dotyczyć będą akwenów wodnych z terenu całego powiatu. Poza tym patrole wodne będą 

przyczyniać się do zapobiegania ewentualnym szkodom w środowisku. 

  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Różne rozliczenia – dokonuje się zmiany przeznaczenia 

zaplanowanych środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł. Środki zostaną 

przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej”. Zwiększa się 

o kwotę 1.302.867,72 zł rezerwy celowe zaplanowane na wzrost zadań w oświacie od 01 września 2019r. Plan 

po zmianach rezerw wyniesie 3.567.538,17 zł, z tego rezerwa ogólna 79.246,85 zł, rezerwy celowe 

2.705.567,52 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 782.723,80 zł. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - w planie Starostwa 

Powiatowego zwiększa się o kwotę 1.600 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną 

przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 

2018-2022”. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 

w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.851 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na naprawę pieca centralnego ogrzewania. 
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- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w 

planie środków związanych z ochroną środowiska zwiększa się o kwotę 3.393 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Wągrowieckiego. 

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

a) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

    - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w związku ze zmniejszeniem 

stawki za nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie gmin Mieścisko i Skoki, zmniejsza się o kwotę 

3.393 zł dotację dla Nadleśnictw, z tego dla Nadleśnictwa Łopuchówko o kwotę 758 zł i Nadleśnictwa 

Durowo o kwotę 2.635 zł.   

    - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z budżetu powiatu 

zostanie przekazana dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn.: „Przebudowa 

odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu” w ramach przebudowy ulicy Kasprowicza. Ulica Lipowa stanowi 

drogę powiatową Nr 1626P. 

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

-  w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - w związku ze zmniejszeniem 

stawki za nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie gmin Mieścisko i Skoki, zmniejsza się o kwotę 

3.393 zł dotację dla Nadleśnictw, z tego dla Nadleśnictwa Łopuchówko o kwotę 758 zł i Nadleśnictwa 

Durowo o kwotę 2.635 zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 90095. 

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

planie środków związanych z ochroną środowiska, zwiększa się o kwotę 3.393 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego. 

5.  w załączniku Nr 7 - dotyczącym przychodów i rozchodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 0,23 

zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki 

samorządu terytorialnego.   

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                   Przewodnicząca  

     Rady Powiatu Wągrowieckiego  

      ………………………….. 

              /Małgorzata Osuch/ 


