Uzasadnienie

do Uchwały Nr 321/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 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:
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla
repatriantów – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.6 z dnia
24.02.2020r. w sprawie zwiększenia o kwotę 27.023,49 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 13, przeznaczone są na realizację
pomocy dla repatriantów , zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 z
późn. zm.) o repatriacji – wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu
mieszkaniowego, aktywizacja zawodowa repatrianta.
2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa – zwiększa się o kwotę 800 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Środki zostaną przeznaczone na ocenę udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od
zalesienia gruntu oraz przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu na leśny – art.14 ust.7 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.6 z późn. zm.) o lasach.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421– Zarządzanie
kryzysowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 20.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeznaczone na potrzeby podjęcia
niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów jednostek
organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2
(maseczki i inne środki ochrony).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych
zostaną uruchomione środki w kwocie 39.400 zł, z tego: w kwocie 19.400 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., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja
2014r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku), w
kwocie 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( ustawa z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników oraz klientów jednostek organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego w
związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w
kwocie 800 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na pokrycie kosztów oceny
udatności upraw leśnych i przekwalifikowania zalesionego gruntu. Plan po zmianach rezerw wyniesie
2.928.075,77 zł, z tego rezerwa ogólna 100.500,82 zł, rezerwy celowe 1.890.463 zł oraz rezerwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne 937.111,95 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem
dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 2.593 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 2.593 zł wydatki związane z
realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z
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dostosowaniem zaplanowanych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o
kwotę 322 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
zwiększa się o kwotę 9.923,49 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone
na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny repatriantów
zamieszkałej w Wągrowcu. W Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się o kwotę 17.100 zł
wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na zwrot części kosztów poniesionych przez
pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatriantów
w ramach aktywizacji zawodowej,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w związku z
dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę
5.394 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 5.394 zł wydatki związane
z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.794 zł),
środki na ubezpieczenie mienia (1.600 zł),
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w związku z
dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę
233 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 233 zł wydatki związane z
realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się o kwotę
19.400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, z tego: I LO – 4.500 zł, ZS nr 1 – 5.500 zł, ZS nr 2 –
9.000 zł, ZS w Gołańczy – 400 zł.
3. w załączniku Nr 3 - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów
– zwiększa się o kwotę 27.023,49 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia
na rzecz osób fizycznych, tj. na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie
rodziny repatriantów zamieszkałej w Wągrowcu, oraz na wynagrodzenia i składki, tj. na zwrot części
kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z
tytułu zatrudnienia repatriantów w ramach aktywizacji zawodowej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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