Załącznik nr 6
do Uchwały nr XI/77/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 września 2011 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
405.000 zł.
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w
wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne szkół i placówek
oświatowych, tj.: ZSO w Piszu – 15.000 zł., PPP-P w Piszu – 19.000 zł., ZSL w Rucianem-Nidzie –
60.000 zł., ZSO w Orzyszu – 15.000 zł., OSW w Łupkach – 77.500 zł., ZSZ w Piszu – 150.000 zł., ZS nr 1
w Białej Piskiej – 50.000 zł., OR-EW w Piszu – 18.500 zł.
Do § 2 pkt 1-2
Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę
837 zł.
z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 837 zł., z
przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r.
do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Do § 3 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
39.821 zł.
z tyt.: - darowizn pieniężnych – 10.821 zł.,
 zwrotów kosztów zastępstwa procesowego i sądowego oraz szacunku nieruchomości – 9.000 zł.
 udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Biała Piska na zadanie z zakresu bezpieczeństwa
publicznego – 20.000 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
39.821 zł.
z przeznaczeniem na:
 zwrot kosztów zastępstwa procesowego i sądowego (za wyegzekwowaną należność Skarbu Państwa)
– 4.000 zł.,
 udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Pisz w formie dotacji celowej na budowę pomnika
Melchiora Wańkowicza w Piszu – 5.000 zł.,
 zakup samochodu wielozadaniowego dla KP PSP w Piszu – 20.000 zł.,
 zakup wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych dla KP PSP w Piszu (zakup wyposażenia dla
strażaków – 5.400 zł., dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego, jako doposażenie
samochodu specjalnego wielozadaniowego z funkcją ratownictwa ekologicznego – 1.600 zł.),
 zakup paliwa do nauki jazdy (ZSZ Pisz) – 3.321 zł.,
 zakup nagród dla uczestników regat „Puchar Jeziora Roś Mistrzostwa Województwa WarmińskoMazurskiego” – 500 zł.
Do § 4 pkt 1-2
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę
203.859 zł.,
a zwiększa plan wydatków budżetowych w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka
wychowawcza” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tyt. podwyżki płac dla
nauczycieli o 7 % wprowadzonej od 1 września 2011 r.
Do § 5
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
381.090 zł.
Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
W ramach wydatków majątkowych:
 dokonano zmian w wyniku rozstrzygnięć przetargowych (patrz § 5 uchwały),
 zabezpieczono plan i środki finansowe na zakup dysku sieciowego do serwera dla Starostwa
Powiatowego w Piszu (3.810 zł.) i macierzy dyskowej do sieci komputerowej dla PZE-ASiP w Piszu
(13.000 zł.) oraz na zakup 3 szaf do suszenia ubrań i obuwia roboczego na wyposażenie szatni PZD w
Piszu (24.000 zł.),
 zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów Starosty na rok szkolny 2011/2012 dla 10 uczniów x
350 zł. x 4 m-ce w kwocie 14.000 zł. oraz na jednorazowe stypendium dla 1 ucznia (tytuł Wilczka
Piskiego) w kwocie 500 zł.,
 dofinansowano remont chodnika w pasie dr. pow. nr 396 w m. Klusy w kwocie 6.000 zł.,
 zwiększono plan wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpraw
emerytalnych, zakup opału dla: OSW w Łupkach – 73.079 zł., ZS nr 1 w Białej Piskiej – 157.376 zł.,
 zwiększono plan na zakup oprogramowania do komputerów dla PZE-ASiP w Piszu w kwocie 33.000 zł.

