Załącznik nr 11
do uchwały nr XII/69/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 października 2007 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę
411.693 zł.
w tym:
¾ w dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 8.000 zł., z przeznaczeniem na pomiar i klasyfikację gruntów
zalesionych i opracowanie dokumentacji działek dożywotniego użytkowania,
¾ w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 9.493 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla
dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno-kulturowe w czasie i
przestrzeni”,
¾ w dz. 851 rozdz.85141 o kwotę 394.200 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zespołu
ratownictwa medycznego w zakresie zakupu specjalistycznego środka transportu oraz
doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny.
Do § 2 pkt 1-2
Zwiększa się dochody budżetowe własne o kwotę
47.239 zł.
z tyt.:
środków pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.446 zł.,
odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego – 33.536 zł.,
wynajmu pomieszczeń (sali gimnastycznej i sali lekcyjnej – ZSO Pisz) – 3.049 zł.,
dotacji otrzymanej od samorządu województwa („Instytucji Wdrażającej”) na dofinansowanie
Projektu „Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych”
– 7.248 zł.,
odszkodowania za zalane pomieszczenia z PZU (PUP Pisz) – 960 zł.,
najmu domków campingowych (MOS Pisz) – 1.000 zł.
47.239 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
z przeznaczeniem na :
wypłatę ekwiwalentu za zalesiania za 2007 rok – 1.446 zł.,
zakup wyposażenia do biblioteki oraz rozbudowę systemu alarmowego (ZSO Pisz) – 3.049 zł.,
wypłatę stypendiów dla studentów zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji projektu - pomoc stypendialna dla studentów - 7.793 zł.,
malowanie zalanych pomieszczeń biurowych (PUP Pisz) – 960 zł.,
zakup plandek do przykrycia łodzi w okresie zimowym (MOS Pisz) – 1.000 zł.,
płace i pochodne od wynagrodzeń (PPP-P Pisz, MOS Pisz) – 25.427 zł.,
wykonanie projektu schodów przeciwpożarowych (ZSO Pisz) – 3.416 zł.,
wynagrodzenia osób realizujących programy wyrównywania szans edukacyjnych w 2007 r.,
tj.: „Ballanga” i „Z piłką do celu” (ZSO Orzysz, ZSZ Pisz) – wkład własny - 2.148 zł.,
dotację dla Muzeum K.J. Gałczyńskiego w Praniu – 2.000 zł.

Do § 3 pkt 1-5
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez:
- zwiększenie przychodów z tyt. wpływów z usług geodezyjnych o kwotę 36.000 zł.,
- zwiększenie wydatków o kwotę 39.500 zł. na opłaty na Centralny i Wojewódzki Fundusz
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, na zakup licencji i programów
komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500 zł. na pokrycie w/w wydatków.
Dokonuje się zmian w palnie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej poprzez:
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie wydatków o kwotę na 2.000 zł. na pokrycie w/w wydatków.
Do § 4
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
482.769 zł.
Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Zmian dokonano w planie
wydatków bieżących i inwestycyjnych w celu pełnego wykorzystania budżetu oraz zabezpieczenia
planu i środków na poszczególne zadania jednostek organizacyjnych powiatu.
W ramach przeniesień dokonano m.in. zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych w dz.
600 rozdz. 60014 zgodnie z zapisami ujętymi w tabeli „przeniesienia planowanych wydatków
budżetowych”. Zmian dokonano w związku z rozstrzygniętymi przetargami. Uzyskaną kwotę w
wyniku rozstrzygnięć przetargowych, tj. 14.553 zł. postanawia się przekazać na wykonanie remontu
nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1674N (dr. wojewódzka nr 667 – Oblewo) (§ 4270) oraz
kwotę 24.957 zł. na wykonanie podziału działek pasa drogowego – dotyczy zadania „Przebudowa
dr. nr 1656N Wielki Las – Pogobie Tylne – Pogobie Średnie” (§ 6050).

