Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVI/110/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 23 lutego 2012 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-2
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
136.243 zł.
na:
 zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu – 68.000 zł.,
 dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piszu – 68.243 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
271.066 zł.
z przeznaczeniem na:
 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” dla lidera projektu – Powiatu Ełckiego – 8.200 zł.
Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.4 –
Promocja i współpraca – komponent współpraca.
 podatek VAT od sprzedaży nieruchomości (zamiana prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
pomiędzy Skarbem Państwa, dotyczy działki nr 42/1, położonej w Iznocie, gm. Ruciane-Nida a
Narodowym Bankiem Polskim, dotyczy działki nr 34/7, położonej w gm. Ruciane-Nida, ul.
Guzianka) oraz czynszu dzierżawnego (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu) –
9.828 zł.
 wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod przebudowę dróg (ul. Lipowa) dla osób
fizycznych i prawnych – 184.795 zł.,
 wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy (robotnika gospodarczego) dla pracownika
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu – 3.243 zł.,
 zakup oleju na sezon grzewczy dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu –
65.000 zł.

Do § 2 pkt 1-4
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
163.800 zł.
z tyt. realizacji projektu pn. „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” w ramach PO KL Działanie 9.1, w związku ze
zmianą klasyfikacji działu i rozdziału. Projekt zaklasyfikowano w dz. 801 rozdz. 80195; po uzgodnieniu z
Urzędem Marszałkowskim winno być w dz. 853 rozdz. 85395.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
879.946 zł.
z tyt. realizacji projektów:
 w ramach PWT „Litwa-Polska”, tj. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” – 253.187 zł.,
 w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013, tj. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie
informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium
dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego” Działanie
7.2 – 421.964 zł.,
 w ramach PO KL, tj. „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” Działanie 9.1 – 204.795 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
745.123 zł.
z przeznaczeniem na realizację projektów:
 „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”, tj. na zakup dodatkowego wyposażenia dla
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu w związku ze zgodą Wspólnego
Sekretariatu Technicznego na sfinansowanie ww. wydatków – 50.050 zł.,
 "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińskomazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni
informatycznych w szkołach powiatu piskiego" w związku ze zmianą terminu realizacji projektu, tj.
przesunięcia z 2011 roku na rok 2012 za zgodą Urzędu Marszałkowskiego – 490.278 zł.,
 „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” – 204.795 zł., w związku ze zmianą klasyfikacji
(163.800 zł.) oraz przeniesieniem części realizacji zadania z 2011 r. na 2012 r. (40.995 zł.).

