UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/125/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
powiatu piskiego na 2016 rok.
Dochody (Załącznik nr 1)
1.829.470 zł
zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
z tytułu:
− dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, projektu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1867N DK 16 (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843
do km 14+488” w kwocie 1.659.470 zł, zgodnie z informacją Warmińsko - Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 05 maja 2016 r. (IGR-XII.805.58.2016),
− pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Biała Piska na dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK 16 (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn od km 11+200 do km
11+753 i od km 11+843 do km 14+488” w kwocie 170.000 zł.
Wydatki (Załącznik nr 2)
zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
1.829.470 zł
z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz
otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy w kwocie 1.829.470 zł.
Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę
223.021 zł
w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
W ramach przeniesień zabezpieczono środki m.in. na wypłatę odszkodowania za prawo własności
nieruchomości (obr. Strzelniki gm. Orzysz) przejętej pod realizację inwestycji drogowej polegającej na
przebudowie ciągu dr. Rostki Skomackie – Strzelniki na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Drygały w
kwocie 176.164 zł oraz dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z: „Dok. + przebudowa dr. 1680 N od DK 58
- Sokoły Jeziorne od km 0+000 do km 9+700 (2016-2020)” na: „Dokumentacja + przebudowa dr. 1680N od DK
58 - Sokoły Jeziorne od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin (20162020)” zwiększając środki na opracowanie dokumentacji o 40.000 zł.
Zabezpieczenie środków na w/w zadanie możliwe było dzięki korzystnie rozstrzygniętym przetargom na inne
zadania inwestycyjne, w tym na opracowanie dokumentacji.
Ponadto zmniejszono środki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie
6.857 zł dla ZS Nr 1 w Piszu i ZSO w Orzyszu, a zwiększono środki dla I LO w Piszu zgodnie z umową Nr
19/2016 r. z 04.05.2016 r. zawartą pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty a Powiatem Piskim.

