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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 146 /2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 11 lipca 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2019.8 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 

14.000 zł plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki pochodzące z rezerwy celowej 

zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na realizację zadań 

wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – ,,Aktywna tablica’’. 

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 45.880 zł planu 

dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.  

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

      - w dziale 710  – Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – w planie Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu dodatkowego 

wynagrodzenia do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 42 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki, na opłaty za 

usługi  inspektora ochrony danych osobowych. 

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

w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł-  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. ekwiwalent pieniężny w zamian za umundurowanie i środki 

higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych, tj. zakup paliwa gazowego. 

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

uruchomione środki w kwocie 6.700 zł zaplanowane na realizację ,,Powiatowego programu wspierania 

uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki’’ (Uchwała Rady 

Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.). Plan po zmianach rezerw wyniesie 

2.689.749.17 zł, z tego rezerwa ogólna  74.246,85 zł, rezerwy celowe 2.440.778,52 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 14.000 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej co 

najmniej 55 cali. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 6.700 zł zostaną przeznaczone na realizację ,,Powiatowego 

programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wągrowiecki’’, w ramach którego zostaną wypłacone nagrody  dla maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego 

w Wągrowcu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów procentowych na egzaminie maturalnym. 

- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w związku z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 45.880 zł środki na 

pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, tj. koszty obsługi programu (wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane) i świadczenia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

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 710  – Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia do 

faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 42 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną 

przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki, na opłaty za usługi  inspektora 

ochrony danych osobowych. 

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

Pożarnej- w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 
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2.000 zł  wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. ekwiwalent pieniężny w zamian za umundurowanie i 

środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych, tj. zakup paliwa gazowego. 

- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w związku z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 45.880 zł środki na 

pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, tj. koszty obsługi programu (wynagrodzenia i składki od   

nich naliczane) i świadczenia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

                   Starosta 

  

      ………………………….. 

              /Tomasz Kranc/ 

 


