Uzasadnienie

do Uchwały Nr 412/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 czerwca 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia
o kwotę 1.112,20 zł planu dotacji celowych na 2020 rok w związku z korektą planu pod kątem
wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2020 r. zgodnie z
art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z
2020 r. poz. 23 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na podstawie pisma Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę
42.408 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się
o kwotę 4.774 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych
zostaną uruchomione środki na odprawy emerytalne dwóch pracowników odchodzących na emeryturę
w Zespole Szkół Nr 1 Wągrowcu, z tego: w kwocie 17.954 zł dla nauczyciela i 18.720 zł dla
pracownika obsługi, oraz w kwocie 678.733 zł z rezerwy celowej zaplanowanej na wzrost zadań w
oświacie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkol Nr 2 w Wągrowcu. Z rezerwy
ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 4.774 zł na wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w Starostwie Powiatowym. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.907.738,11 zł, z tego
rezerwa ogólna 97.520,64 zł, rezerwy celowe 1.125.056 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne 685.161,47 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w
Wągrowcu zwiększa się o kwotę 36.674 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną
przeznaczone na wypłatę pracownikom odprawy emerytalnej (17.954 zł dla nauczyciela, 18.720 zł dla
pracownika obsługi).
Rozdział 80120 – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 678.733 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o
kwotę 1.112,20 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na
pokrycie kosztów wydatków za energię elektryczną.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w planie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 42.408 zł wydatki na realizację programu „Dobry start”, z
tego 1.360 zł na obsługę programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i 41.048 zł na
świadczenia na rzecz osób fizycznych.
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:
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- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny –zwiększa się o kwotę 42.408 zł
dochody i wydatki. Środki zostaną wydatkowane na realizację programu „Dobry start”, z tego 1.360 zł
na obsługę programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i 41.048 zł na świadczenia na rzecz
osób fizycznych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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