Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXII/150/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Do § 1 pkt 1-4
Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę
286.900 zł,
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 600 rozdz. 60014 na dofinansowanie
przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, tj. na zadanie pn.
„Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa)-Turośl-Pisz od km 37+485 do km 38+960 – ul. Gdańska
w Piszu”.
Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę
137.926 zł,
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 600 rozdz. 60078 na zadanie pn. „Remont drogi
powiatowej nr 1678N Biała Piska – Dmusy – Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”.
Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę
168.717 zł,
na zadanie j.w., w tym: z dotacji – 137.926 zł, ze środków własnych – 30.791 zł.
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę
7.242 zł,
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w dz.852 rozdz. 85204 na wykonanie zadania
publicznego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na
rok 2012 pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
Powiat otrzymał dotację na podstawie zawartej umowy Nr 04/28/2012/K pomiędzy Ministrem
Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Piskim.
Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 13.434 zł, w tym wysokość dotacji wynosi 7.242 zł
oraz środki własne 6.192 zł.
Dotacja przeznaczona będzie na płace i pochodne zatrudnionego w PCPR w Piszu koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od 10.07.2012 r. do 31.12.2012 r.
Do § 2 pkt 1-4
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
230.496 zł,
w tym z tyt.:
 wpływów z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów przejętych przez powiat oraz opłat za
zaświadczenia na przewozy – 12.000 zł,
 odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu – 40.000 zł,
 otrzymanych darowizn pieniężnych – 37.496 zł,
 wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg – 118.000 zł,
 zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
rodzinach zastępczych (dotyczy wpłat gmin na rzecz powiatu zgodnie z art. 191 ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz.
887 ze zm.) – 23.000 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
261.287 zł,
z przeznaczeniem na:
 zakup osprzętu do ciągnika (planowanego do zakupu w 2012 r.), tj. głowicy do ścinki poboczy,
głowicy do wykrzaczeń oraz pogłębiania rowów wraz z uniwersalnym ramieniem do obsługi
tych głowic dla PZD w Piszu) – 85.000 zł,
 zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Piszu – 10.000 zł,
 odprawę pośmiertną dla współmałżonka po zmarłym pracowniku ZSZ w Piszu – 5.782 zł,
 zakup 6 zestawów komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem dla ZS Nr 1 w Białej
Piskiej – 10.000 zł,
 wyposażenie Sali Tradycji Leśnej im. Janusza Sikorskiego w ZSL w Rucianem-Nidzie –
5.000 zł,
 zakup paliwa do nauki jazdy (ZSZ w Piszu) – 4.546 zł,

 pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dotacja dla
powiatów) – 115.124 zł,
 odprawę emerytalną dla pracownika PUP w Piszu – 11.160 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów OSW w Łupkach na zajęcia przysposabiające do
pracy – 1.400 zł,
 dofinansowanie do remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej w PPP-P w Piszu – 4.775 zł,
 organizację regat żeglarskich „Dni Pisza 2012” (zakup nagród dla uczestników regat) dla PMOS
w Piszu – 100 zł,
 zakup kasy rejestrującej dla PMOS w Piszu – 1.200 zł,
 organizację wyjazdu 2 załóg żeglarskich na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży – Mistrzostwa
Polski do Czorsztyna dla PMOS w Piszu – 2.200 zł,
 dofinansowanie ferii wakacyjnych organizowanych przez PMOS w Piszu – 5.000 zł.
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
45.842 zł,
z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Pisz na realizację zadania pn. „Przebudowa dr.
pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 37+485 do km 38+960 – ul. Gdańska w Piszu” w
wyniku dokonanego końcowego rozliczenia inwestycji.
Do § 3 pkt 1-2
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
20.000 zł,
z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (Umowa dotacji 00133/12/16044/OA-PO/D) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 3 Zespołu Szkół Leśnych w RucianemNidzie”.
Do § 4 pkt 1-2
Zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę
101.084 zł,
a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dziale „Oświata i wychowanie”’ z przeznaczeniem
na wynagrodzenia, w tym odprawy emerytalne dla pracowników oświaty
(ZSO w Orzyszu – 48.074 zł (2 osoby),
ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 10.312 zł (1 osoba),
ZSL w Rucianem-Nidzie – 15.774 zł (2 osoby),
ZSZ w Piszu – 26.924 zł (2 osoby)).
Do § 5
Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami na
kwotę 107.129 zł.
Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.
W ramach przeniesień w planie wydatków budżetowych:
 zabezpieczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (15 osób) w kwocie 9.000 zł,
 zabezpieczono środki w kwocie 15.840 zł na wypłatę stypendium Starosty Piskiego dla 11 osób
ze szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 360 zł na 1 m-c za okres od 01.09. do 31.12.2012 r. (4
m-ce),
 zwiększono plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 6.192 zł z przeznaczeniem na
realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012
pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Kwota ta stanowi udział własny w budżecie
programu.
Pozostałe przeniesienia (kwota 76.097 zł) dotyczy przeniesień planu wydatków na zakup
materiałów, na remonty bieżące, szkolenia dla nauczycieli, usługi telekomunikacyjne, zakup
materiałów administracyjno-biurowych, usługi prawnicze, delegacje oraz pozostałe wydatki
bieżące.

