Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIX/135/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 maja 2012 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-3
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
121.115 zł.
w tym z tyt.:
 rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z polis ubezpieczeniowych, nadpłat dotacji z tytułu
rozwiązania rodzin zastępczych, za szkolenia) - 4.000 zł.,
 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) – 115 zł.,
 opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg – 38.000 zł.,
 darowizn pieniężnych – 9.000 zł (Nadleśnictwo Giżycko – 3.000 zł., Polska Fundacja
Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni – 6.000 zł.),
 udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo WarmińskoMazurskie dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki
w Ogródku – 70.000 zł.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
200 zł.
z tyt. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2012 r. zgodnie z podpisaną umową.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
121.315 zł.
z przeznaczeniem na:
 zwrot kosztów zastępstwa prawnego i procesowego, szkolenia dla pracowników, zakup
środków chemicznych (środków czystości) dla Starostwa Powiatowego w Piszu – 4.315 zł.,
 składki na ubezpieczenie rentowe w związku ze zwiększeniem wysokości składki z 4,5% na
6,5% oraz ubezpieczenie wypadkowe z 1,03% na 1,04%, zakup energii elektrycznej
niezbędnej do przepompowywania wody opadowej przez przepompownię przy ul. Długiej
w Piszu, na badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i
prac interwencyjnych oraz na opłaty komornicze z tyt. wystawionych tytułów
wykonawczych za nieuregulowane należności za pozostawienie urządzeń w pasie
drogowym dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu – 38.000 zł.,
 dofinansowanie projektu tworzenia Sali Tradycji Leśnych im. Janusza Sikorskiego w
Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie – 3.000 zł.,
 dożywanie dzieci i młodzieży do lat 18 z rodzin ubogich z Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Łupkach – 6.000 zł.,
 dofinansowanie w 2012 r. działań Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z odziałem
Muzeum M. Kajki w Ogródku – 70.000 zł.
Do § 2
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
32.204 zł.
Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.
W ramach wydatków bieżących m.in. dokonano przesunięć środków na ZFŚS dla pracowników,
uwzględniając aktualny odpis dla nauczycieli oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

