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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  112/2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 27 czerwca 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2019.7 z dnia 21.06.2019r. w sprawie 

zwiększenia o kwotę 10.000 zł planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki 

przeznaczone są na zakup materiałów pędnych i smarów. 

   Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – w związku z projektem uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego, tj. „Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i 

wyposażenia baz ratownictwa wodnego”, zaplanowane w rozdziale 75495 środki na „Zakup specjalistycznej 

łodzi motorowodnej” w kwocie 100.000 zł będą realizowane w rozdziale 75415. 

   Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł z tytułu pomocy 

finansowej, z tego z Gminy Miejskiej Wągrowiec (20.000 zł), Gminy Wiejskiej Wągrowiec (20.000 zł) i 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (60.000 zł) na „Zakup specjalistycznej łodzi 

motorowodnej”, zostaną przeniesione do rozdział 75415. 

- 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.3111.196.2019.7 z dnia 12.06.2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.515,20 zł planu dotacji celowych 

otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

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 z późn.zm.). 

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

– w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000 zł 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów pędnych i smarów. 

  Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – w związku z projektem uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego, tj. „Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i 

wyposażenia baz ratownictwa wodnego”, zaplanowane w rozdziale 75495 środki na „Zakup specjalistycznej 

łodzi motorowodnej” w kwocie 120.000 zł będą realizowane w rozdziale 75415. 

   Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 120.000 zł z tytułu pomocy 

finansowej, z tego z Gminy Miejskiej Wągrowiec (20.000 zł), Gminy Wiejskiej Wągrowiec (20.000 zł), 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (60.000 zł) i środki własne (20.000 zł) na „Zakup 

specjalistycznej łodzi motorowodnej”, zostaną przeniesione do rozdział 75415. 

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

uruchomione środki w kwocie 5.000 zł dla promocji zdrowia na zakup specjalistycznej aparatury EKG. Z 

rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 36.335 zł, z tego: z zaplanowanych na odprawy dla 

pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu zostaną uruchomione środki w kwocie 16.835 zł 

na odprawę dla pracownika Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu i z rezerwy na wspieranie samorządów 

uczniowskich w kwocie 14.500 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.696.449,17 zł, z tego rezerwa ogólna 

74.246,85 zł, rezerwy celowe 2.447.478,52 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 174.723,80 

zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - w planie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych, tj. środki na wspieranie samorządu uczniowskiego - zakup sprzętu elektronicznego, 

sportowego, gier planszowych, dydaktycznych, puzzli, książek. 

   Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

tj. środki na wspieranie samorządów uczniowskich, z tego: dla ZS w Gołańczy o kwotę 1.500 zł na zakup 
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tonerów do drukarki laserowej, przenośnego głośnika i radioodtwarzacza CD/MP3, ZS nr 1 w Wągrowcu o 

kwotę 4.000 zł na zakup kamery, ZS nr 2 w Wągrowcu o kwotę 1.500 zł na zakup materiałów biurowych, 

sprzętu gospodarczego, pomocy naukowo-dydaktycznych z zakresu „Edukacja ekologiczna w szkole”, 

wyposażenia na zajęcia terenowe w tym przyrządy miernicze, modele fotowoltaiczne i zestawy doświadczalne. 

   Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się  o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych, tj. środki na wspieranie samorządów uczniowskich, tj. zakup drukarki kolorowej, pufy i stolików 

do „kącika relaksu”. 

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

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się o kwotę 6.515,20 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego: za dzieci 

przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 5.066,20 zł i w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1.449 zł. 

   Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 5.000 zł 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki dla promocji zdrowia na zakup specjalistycznej 

aparatury EKG. 

- 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 zmiany w kwocie 8.000 

zł dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i składek oraz zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań 

statutowych. Zmiany następują w związku z wypłatą wynagrodzenia za wydane orzeczenia lekarzowi, który 

prowadzi działalność gospodarczą. 

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

w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zwiększa się 

o kwotę 1.776 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie 

bezosobowe za wykonanie aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej dla budynku znajdującego się przy ul. 

Wierzbowej 1. Zmniejsza się o kwotę 1.776 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. 

zaplanowane środki na usługi. 

        Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 

16.835 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę pracownikowi 

obsługi odprawy emerytalnej. 

        Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na 

wspieranie samorządów uczniowskich, tj. zakup upominków dla wyróżniających się uczniów oraz wyjazd do 

kina dla najaktywniejszych członków samorządu uczniowskiego. 

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

Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną 

przeznaczone na wspieranie samorządów uczniowskich, tj. zakup nagród rzeczowych na potrzeby sportowego 

koła zainteresowań, akcesoriów, sadzonek kwiatów i wyposażenia do kółka ogrodniczego. 

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

– zwiększa się o kwotę 10.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów pędnych i smarów. 

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

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się o kwotę 6.515,20 zł dochody i 

wydatki. Środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tego: za dzieci przebywające 

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 5.066,20 zł i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Antoniewie w kwocie 1.449 zł. 

     - 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 zmiany w kwocie 8.000 

zł dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i składek oraz zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań 

statutowych. Zmiany następują w związku z wypłatą wynagrodzenia za wydane orzeczenia lekarzowi, który 

prowadzi działalność gospodarczą. 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

                   Starosta 

  

      ………………………….. 

              /Tomasz Kranc/ 

 


