Załącznik nr 4
do Uchwały nr VII/48/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
w tym z tytułu:
 darowizn pieniężnych – 2.492 zł.,
 opłat za duplikaty świadectw - 500 zł.,
 wpływów z usług (za dostawę ciepła, za rozmowy telefoniczne) – 28.200 zł.

31.192 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
31.192 zł.
z przeznaczeniem na:
 zakup paliwa do nauki jazdy oraz zakup materiałów do remontu pracowni diagnostyki
samochodów osobowych (ZSZ Pisz) - 1.992 zł.,
 organizację Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Piszu) – 1.000 zł.,
 remont dwóch pieców centralnego ogrzewania w kotłowni ZS Nr 1 w Białej Piskiej przy ul.
Sienkiewicza 16 (uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych) – 20.000 zł.,
 dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi
wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze
województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.
Liderem projektu jest Powiat Ełcki.
Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej,
Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka,
Działanie 1.4 – Promocja i współpraca – komponent współpraca – 8.200 zł.
Do § 2
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
129.650 zł.
Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących i
majątkowych.
W ramach wydatków bieżących dokonano m.in. zwiększenia planów finansowych dla szkół i
placówek na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
W ramach wydatków majątkowych dokonano przeniesienia planu wydatków w dz. 801 rozdz.
80120 § 6050 z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowę stadionu szkolnego na kompleks sportowy przy ZSO w Piszu (ze Starostwa
Powiatowego dla ZSO). Ponadto zmniejsza się plan w dz. 801 rozdz. 80130 § 6060 (zakupy
inwestycyjne) oraz zwiększa się § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) ze względu na zakup
sprzętu komputerowego w ZSZ w Piszu o wartości poniżej 3.500 zł.
Pozostałe przeniesienia planu wydatków dotyczą zakupu materiałów (w tym opału), energii,
wydatków na delegacje, wynagrodzeń i pochodnych.

