Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/53/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 czerwca 2007 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę
200.000 zł.
na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. nr ST4-4824/429/2007 w sprawie
przyznania dla powiatu w Piszu kwoty 200.000 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem
na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dr. Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz – dk. 58”.
Do § 2 pkt 1-2
129.318 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe własne o kwotę
w jednostkach organizacyjnych powiatu z tyt. sprzedaży mienia, licencji na przewozy pasażerskie, darowizn
pieniężnych, z tyt. różnych dochodów od wpływów z usług.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
129.318 zł.
z przeznaczeniem na:
- organizację „Turnieju o Bezpieczeństwie i Ruchu Drogowym”, zakup materiałów, usług oraz
szkoleń (Starostwo Powiatowe) – 12.032 zł.,
- naprawę zniszczonych odcinków dróg o nawierzchni gruntowej po przeprowadzonym 64 Rajdzie
Polski (Powiatowy Zarząd Dróg) – 9.150 zł.,
- opłatę za wynajem lokalu dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na archiwum –
3.253 zł.,
- energię cieplną oraz remont schodów głównych wejściowych zewnętrznych i innych dla Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Piszu – 24.883 zł.,
- remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, w tym wymianę parkietu oraz
malowanie – 80.000 zł.

Do § 3
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
219.624 zł.
Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacja budżetową.
Zmiany dotyczą wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.
W ramach przeniesień dokonano m.in.:
- zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych na kwotę 170.000 zł., tj.:
¾ zmniejszenie dotacji o kwotę 170.000 zł. z przeznaczeniem dla gminy Pisz na realizację zadania
„Przebudowa ul. Mazurskiej” w związku z rozwiązaniem porozumienia w sprawie wspólnej
realizacji zadania przez gminę z powodu wydania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Mazurskiej
w Piszu,
¾ dofinansowanie do zadania, którego wartość zwiększyła się w wyniku rozstrzygnięcia przetargu,
tj.:
zwiększenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Piszu” o kwotę
146.192 zł.
Wartość inwestycji po przetargu – 1.213.759 zł.,
Wartość inwestycji wg audytu energetycznego – 1.067.567 zł.
¾ dofinansowanie do zadania „Przebudowa dr. Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz – dk. 58”
kwoty 23.808 zł. w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania
środków na realizację w/w inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2007.
- zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowowychowawczych poprzez zwiększenie planu finansowego tych jednostek na dofinansowanie
różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli – 28.951 zł.

Do § 4
Zwiększa się przychody i wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 16.000 zł. w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Piszu.

