Załącznik nr 6
do Uchwały nr VIII/51/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 maja 2011 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-2
Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę
21.248 zł.
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:
 w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 21.248 zł., na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej
„Betezda” w Ukcie.
Do § 2 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
172.904 zł.
w tym z tytułu:
 udzielonej Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę
Orzysz na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej –
20.000 zł.,
 sprzedaży składników majątkowych (łodzi) przez MOS w Piszu – 12.904 zł.,
 udzielonej Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zadanie z zakresu
kultury – 140.000 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
172.904 zł.
z przeznaczeniem na:
 dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego Picap z napędem 4x4
dla KP PSP w Piszu – 20.000 zł.,
 zakup pontonu z silnikiem dla MOS w Piszu – 12.904 zł.,
 dofinansowanie działań Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz jego oddziału – Muzeum
Kajki w Ogródku – 140.000 zł.
Do § 3 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
108.577 zł.
z tytułu dotacji i środków europejskich oraz dotacji z funduszu celowego (PFRON) z
przeznaczeniem na realizację projektu systemowego - Priorytet VII. Promocja Integracji
Społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pn. „Droga do
samodzielności w Powiecie Piskim” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
Wartość projektu – 108.577 zł., w tym:
 dofinansowanie ze środków europejskich 85 % - 92.290 zł. (PO KL)
 wkład krajowy 4,5 % - 4.886 zł.,
 wkład własny (pokrycie z PFRON) 10,5 % - 11.401 zł.
Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Piskiego (14
osób – dorośli, 8 osób w wieku 15-18 lat). Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej,
edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej osób uczestniczących w projekcie.
Do § 4
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
321.681 zł.
Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących i
majątkowych.
W ramach przeniesień planowanych wydatków dokonano m.in. następujących zmian:
 zwiększono plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 z przeznaczeniem na zakup
kopiarki dla Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Piszu na kwotę 3.678 zł.,
 z wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska (dz. 900 rozdz. 90019):

 przeznaczono kwotę 3.200 dla Gminy Pisz na realizację zadania „Czysta woda –
zdrowia doda”, dla Gminy Biała Piska kwotę 12.000 zł. na dofinansowanie zakupu
60 koszy ulicznych betonowych z wkładem metalowym oraz dla Gminy RucianeNida kwotę 20.000 zł. na zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki
odpadów,
 przeznaczono kwotę 20.000 zł. dla KP PSP w Piszu na dofinansowanie zakupu
samochodu wielozadaniowego z możliwością przewiezienia m.in. 5 ratowników oraz
sprzętu i środków ratownictwa ekologicznego,
 przeznaczono kwotę 8.000 zł. dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie na
współfinansowanie zadania pn. „Lasy dla ludzi” z zakresu ochrony środowiska,
 dokonano zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez MOS w Piszu i
Starostwo Powiatowe wg tabeli (patrz § 4 uchwały) na kwotę 160.000 zł.,
 dokonano zmian w finansowaniu projektu „Rodzina na medal – rozwój nowych form
wsparcia mieszkańców Powiatu Piskiego” w ramach PO KL w celu pełnej realizacji
projektu (zmiany uzgodniono z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie).

