Załącznik nr 7
do uchwały nr XLV/291/06
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 czerwca 2006 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-2
900.000 zł.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę
na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 23.05.2006 r. nr ST-4-4824/426/2006 w
sprawie zwiększenia subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Rozogi-Kowalik_Ciesina” – 900.000 zł.
Do § 2 pkt 1-4
Zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano na podstawie otrzymanej decyzji
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 56/2006 r. z dnia 28.04.2006 r. w sprawie zmian w
dotacjach celowych.
1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
311.488 zł.
w tym:
¾ w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 42.688 zł., z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w
Domu Pomocy Społecznej w Ukcie w związku ze zmianą miesięcznego kosztu ich utrzymania,
¾ w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 268.800 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 144
uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych PGR za rok szkolny 20052006.
2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
5.250 zł.
w tym:
¾ w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.250 zł. w związku z niewykorzystaniem miejsc w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Ukcie.
Do § 3 pkt 1-2
4.500 zł.
Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę
z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego (PFOŚiGW) z przeznaczeniem na wydatki bieżące ,
w tym na:
¾ dofinansowanie zadania „Prawne formy ochrony przyrody na terenie powiatu piskiego.
Fotograficzna inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Biała Piska” dla Zespołu
Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 2.000 zł.,
¾ dofinansowanie zadania „Szkółka drzew i krzewów ozdobnych” dla Zespołu Szkół Drzewnych
i Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie – 2.500 zł.
Do § 4 pkt 1-3
Zmian w dochodach i wydatkach budżetu dokonuje się w związku z dofinansowaniem na pomoc
stypendialną dla 63 studentów w ramach Działania 2.2 ZPORR na rok akademicki 2005/2006.
15.921 zł.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
ze względu na przesunięty termin wypłat stypendiów za m-ce XII/2005 r. w roku 2006 oraz ze
względu na dostosowanie planu finansowego do otrzymanego harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji projektu „Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów
zmarginalizowanych”.
Zwiększenie wydatków dotyczy wypłat stypendiów, wydatków personelu oraz innych
wydatków kwalifikowanych.
Do § 5 pkt 1-4
5.000 zł.
1. Zwiększa się dochody budżetowe własne o kwotę
z tyt. wynajmu domków campingowych i czarterów łodzi przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Piszu z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem jednostki.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
w § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” w Starostwie Powiatowym.

2.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
240.560 zł.
z przeznaczeniem na:
¾ wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu szkół Ogólnokształcących w Piszu –
238.560 (wartość zadania po przetargu wynosi 1.266.207 zł.),
¾

pokrycie kosztów realizacji wspólnego projektu z Województwem Warmińsko-Mazurskim pn.
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim”
zaplanowanego do wykonania ze środków ZPORR Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury
w wysokości 1.000 zł. w roku 2006.
Planowane koszty do poniesienia w roku 2007 to kwota 20.000 zł.

¾

pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Platforma 112 – równość szans obywateli Unii
Europejskiej w dostępie do ratownictwa” zaplanowanego do wykonania ze środków ZPORR w
kwocie 1.000 zł. w roku 2006.
Planowane koszty do poniesienia w roku 2007 to kwota 70.825 zł.

Do § 6
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
100.184 zł.
Przeniesienia dotyczą:
¾ wydatków bieżących, w tym płac i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług
oraz dotacji.
W ramach przeniesień w dz. 921 zwiększa się dotację dla Muzeum w Praniu o kwotę 500 zł. z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia.
Przeniesień dokonano na wniosek kierowników j.b. (PZD, Starostwa Powiatowego, KP PSP,
ZS nr 1 Pisz, ZS nr 1 Biała Piska, ZSZ Pisz, PUP Pisz, PPP-P Pisz).
Do § 7, § 8, § 9
W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2006 r., ustawy z 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych i utratą mocy obowiązującej przez przepisy ustawy z 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych, konieczne jest dostosowanie zapisów uchwały budżetowej na rok 2006,
która uchwalona została do końca 2005 roku, do aktualnie obowiązujących przepisów.
Uchwała budżetowa powiatu na 2006 r. została podjęta przez Radę Powiatu na sesji w dniu
29 grudnia 2005 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 9 nowej ustawy o finansach publicznych (z dnia 30 czerwca
2005 r.) w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego należy odpowiednio zawrzeć
„limity” dla nowo zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów
wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1.
Składowymi powyższych limitów będą oddzielnie traktowane wpływy z pożyczek i
kredytów zaciąganych w kwotach i na cele, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o
finansach publicznych oraz wpływy z pożyczek i kredytów zaciąganych na cele z art. 82 ust. 1 pkt
1.
Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 10 w uchwale budżetowej należy zamieścić upoważnienie dla
organu wykonawczego j.s.t.
- do zaciągania zobowiązań, które zostaną finansowane z planu wydatków budżetu roku
następnego (energia, woda, rozmowy telefoniczne, węgiel, itp.), świadczenia z umów,
których ono dotyczy, powinny być niezbędne do zapewnienia ciągłości działania powiatu,
- do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne z art. 166 ust. 1.

