Uzasadnienie

do Uchwały Nr 314/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 06 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Zmiana uchwały budżetowej Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019
roku następuje:
1. w załączniku Nr 1 – dotyczącym dochodów budżetu:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 FB-I.3111.23.2020.8 z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie zwiększenia o kwotę 15.882 zł planu dotacji z
budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na
sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”
realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
 FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zwiększenia o kwotę 19.353 zł planu dotacji
celowej z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w
art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.
1499 z późn. zm.).
2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa
Powiatowego zwiększa się o kwotę 31.536 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki
zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji Starostwa,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego w
planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę
35.235 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody roczne
dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń oraz na wypłatę
rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy za przedłużony czas służby,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych
zostaną uruchomione środki w kwocie 71.536 zł, z tego w kwocie 40.000 zł na prace konserwatorskie,
restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.), w kwocie 31.536,00 zł, na odprawę emerytalną dla
pracownika Starostwa odchodzącego na emeryturę. Plan po zmianach rezerw wyniesie
2.968.275,77 zł, z tego rezerwa ogólna 101.300,82 zł, rezerwy celowe 1.929.863 zł oraz rezerwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne 937.111,95 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami – z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie 40.000 zł na prace
konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.), z tego dla:
 parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Restauracja i
konserwacja drewnianego polichromowego stropu kościoła – strop pod chórem muzycznym kościoła
parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku” w kwocie 10.000 zł. Zabytek wpisany do
rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia
11 marca 1970r., nr rejestru 1016/A,
 parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.: „Prace
konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pod wezwaniem św. Apostołów
19

Piotra i Pawła w Łeknie – Etap IV” w kwocie 30.000 zł. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie
decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28 września 1983r., nr rejestru 835 do 863B, poz. 849B.
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 2020 roku:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 35.235 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Środki zostaną przeznaczone na nagrody roczne dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, składki od wynagrodzeń, oraz na wypłatę rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy za
przedłużony czas służby.
4. w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku:
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami – z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie 40.000 zł na prace
konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.), z tego dla:
 parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Restauracja i
konserwacja drewnianego polichromowego stropu kościoła – strop pod chórem muzycznym kościoła
parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku” w kwocie 10.000 zł. Zabytek wpisany do
rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia
11 marca 1970r., nr rejestru 1016/A,
 parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.: „Prace
konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pod wezwaniem św. Apostołów
Piotra i Pawła w Łeknie – Etap IV” w kwocie 30.000 zł. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie
decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28 września 1983r., nr rejestru 835 do 863B, poz. 849B.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta
………………………………..
/ Tomasz Kranc /
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