UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXI/212/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2013 rok
Dochody (załącznik nr 1)
Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie
394.061 zł
z tego:
zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
419.061 zł
z tytułu:
 rękojmi za wady zamówienia (dotyczy inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku internatu ZSL w RucianemNidzie”) – 20.000 zł,
 sprzedaży składników majątkowych (samochodu służbowego) – 24.384 zł,
 organizacji kursów i szkoleń przez ZPKU w Piszu – 20.000 zł,
 dofinansowania na realizację projektu w ramach PWT Litwa-Polska-Rosja pn. „Chronione środowisko – zdrowe,
młode pokolenie” – 246.453 zł,
 udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Pisz na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony
zdrowia – 100.000 zł,
 dotacji celowej z budżetu państwa w:
dz. 852 rozdz. 85202 – 1.641 zł,
dz. 852 rozdz. 85203 – 6.583 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 61/2013 z dnia 7 maja 2013 r. oraz Nr FK 49/2013 z
dnia 23 kwietnia 2013 r.,
zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
25.000 zł
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 010 rozdz. 01005 – 25.000 zł.
Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatki (załącznik nr 2)
Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie
394.061 zł,
z tego:
zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
419.061 zł
z przeznaczeniem na:
 zwrot kosztów zastępstwa procesowego i zastępstwa w egzekucji (dotyczy Skarbu Państwa) – 10.000 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia) w Starostwie Powiatowym – 7.000 zł,
 organizację kursów i szkoleń przez ZPKU w Piszu oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych
oraz pozostałe wydatki bieżące – 20.000 zł,
 realizację inwestycji dotyczącej „Budowy kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w ZSL w RucianemNidzie” w ramach projektu pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” – 273.837 zł,
 dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie oddziałów Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu” – 100.000 zł,
 dotację na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie –
6.583 zł,
 dotację na realizację zadań pomocy społecznej dla Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie – 1.641 zł,
zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
25.000 zł
na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę
35.271 zł
w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikację budżetową. Zabezpieczono środki na zakup pomocy
dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli i inne niezbędne wydatki rzeczowe.

