Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/63/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 września 2007 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę
60.000 zł.
na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr ST5-482214p/2007 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Piszu na rok
2007 o kwotę 60.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją
szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, tj. dla Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.
Do § 2 pkt 1-4
241.716 zł.
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę
w tym:
¾ w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 241.716 zł. na składki zdrowotne za bezrobotnych bez
prawa do zasiłku.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę
827.447 zł.
w tym:
¾ w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 807.564 zł., z przeznaczeniem na realizację Priorytetu 3
Rozwój regionalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: „Przebudowa ulic Pionierów i
Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą”, Nr Z/2.28/III/3.1/180/05, w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
¾ w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.400 zł., z przeznaczeniem na wykonanie wyceny
nieruchomości Skarbu Państwa do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz
opłacenia aktu notarialnego – umowy darowizny nieruchomości,
¾ w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 14.983 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach
wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie
(poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego,
¾ w dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 3.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w
wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 (na zadanie
wynikające z ustawy o pomocy społecznej).
Do § 3 pkt 1-2
Zwiększa się dochody budżetowe własne o kwotę
1.689.607 zł.
w tym z tytułu:
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.134.533 zł.,
- planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Pisz – 100.000 zł.,
- odszkodowania na rzecz Powiatu Piskiego za nabyte przez Skarb Państwa nieruchomości
przeznaczonych na pas drogowy – drogi krajowej nr 63 – 323.673 zł.,
- wpływów z opłat komunikacyjnych – 120.000 zł.,
- dochodów własnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu (czynsze, usługi, odsetki od
środków na rachunku bankowym i inne) – 11.401 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
555.074 zł.
z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie do inwestycji pn.:
1) „Dokumentacja + przebudowa dr. Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz – dk. 58 (2007-2013)”
– 136.192 zł.
2) „Adaptacja budynku internatu przy ul. Warszawskiej w Piszu na budynek administracyjny
Starostwa Powiatowego” – 175.000 zł.,
3) „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Piszu” – 45.000 zł.,
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa sztucznego boiska do piłki
nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu” – 5.000 zł.,
- aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa dr. nr 1720N
(Marcinowa Wola) – gr. pow. Cierzpięty – Góra – Orzysz – dł. 12,110 km” – 15.000 zł.,
- opracowanie studium wykonalności na 2 zadania, tj.: „Przebudowa dr. nr 1875N Kumielsk –
Cwaliny 0+350 – 1+025,66”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1518N Karwica –
Krzyże o długości 3,532 km” – 14.000 zł.,
- zakup i montaż kotła c.o. do kotłowni Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej oraz zakup i montaż
mierników ciepła – 33.000 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych
dla Wydziału Komunikacji, wypłatę odprawy pośmiertnej, zakup odzieży roboczej, składki
PFRON i inne – 120.481 zł.(Starostwo Powiatowe),
- zakup i montaż drzwi dymoszczelnych, gablot, tablic informacyjnych oraz tabliczek do
oznakowania sal lekcyjnych (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu) – 11.401 zł.
Do § 4
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
147.393 zł.
Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Zmian dokonano w planie
wydatków bieżących i inwestycyjnych.
W ramach przeniesień dokonano m.in. zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych, tj.:
• zwiększono dofinansowanie o kwotę 20.000 zł. na zadanie „Dok. + przeb. Dr nr 1656N
Wielki Las – Pogobie Tylne – Pogobie Średnie – 1+266-10+073 (8,807 km)”,
•
zmniejszono dofinansowanie o kwotę 20.000 zł. na zadanie pn. „Dokumentacja na
przebudowę ul: 22-go Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej w mieście
Orzysz” ze względu na rozstrzygnięty przetarg.

