Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/97/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 marca 2008 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
1.372.280 zł.
z tyt. subwencji ogólnej części oświatowej oraz równoważącej.
Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia
12.02.2008 roku nr ST4/4820/69/08 w sprawie rocznej wysokości przyznanych kwot
poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
1.372.280 zł.
z przeznaczeniem na:
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 2008 – 1.056.658 zł. (wydatki zaplanowano w dz. 801
rozdz. 80195 do czasu ukazania się zmiany Rozporządzenia MEN w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli),
- wzrost diet radnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe, od których naliczana jest dieta radnego zgodnie z uchwałą
nr IV/18/2003 Rady Powiatu Pisz z dnia 30.01.2003 r. – 19.464 zł.,
- wydatki bieżące, w tym remonty (§ 4270) dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach,
tj. na remont uszkodzonego dachu budynku gospodarczego spowodowanego wichurą
(przypadek losowy) – 55.285 zł.,
- wydatki bieżące, w tym remonty (§ 4270) dla Zespołu Szkół nr 1 w Piszu, tj. na remont
łazienek w budynku szkolnym – 100.000 zł.,
- realizację projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – Działanie 2.1 Wzrost
potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i
okołoturystyczna – 300 zł. (w roku 2009 – 12.261 zł.).
Liderem projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.
- na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Budowa sztucznego boiska do
piłki nożnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu” (było „… przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Piszu”) – 140.573 zł. Projekt realizowany w ramach programu „Blisko
Boisko”.
Wkład własny wynosić będzie po zmianie 320.573 zł.
Do § 2 pkt 1-4
Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę
47.035 zł.
z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa dla:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do
zasiłku – 46.982 zł.,
- Starostwa Powiatowego w Piszu z tyt. dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Ukcie – 53 zł.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę
48.660 zł.
z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa dla:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu – 35.000 zł.,
- Starostwa Powiatowego w Piszu z tyt. dotacji dla Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w
Ukcie – 4.660 zł.,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu - 9.000 zł.
Zmian w dotacjach dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB
18/2008 z dnia 21.02.2008 r. i FB 22/2008 z dnia 27.02.2008 r.
Do § 3 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów budżetowych własnych o kwotę
7.256 zł.
w tym z tyt.:
- sprzedaży składników majątkowych (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach) – 2.000 zł.,
- organizacji kursu przedsiębiorczości przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu
– 5.256 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
7.256 zł.
z przeznaczeniem na:
- remonty bieżące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 2.000 zł.,
- przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w
Piszu – 5.256 zł.
Do § 4
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
110.491 zł.
Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Przeniesienia dotyczą wydatków
bieżących, w tym wydatków z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W ramach przeniesień dokonano zmiany klasyfikacji w dz. 853 rozdz. 85311 „Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, gdzie § 2820 zastąpiono § 2580.

