DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2013-11-07 10:51:39

Poz. 11449
UCHWAŁA Nr 40/11
ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240
z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 2 Uchwały Nr III/27/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Wydatki ustalone w § 1 obejmują zmiany planu między poszczególnymi paragrafami wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie
2.177,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 36/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski
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Uzasadnienie
1. Na podstawie pisma Nr SFA/MSK 3012/L.dz.746/2011 Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu z dnia
11.05.2011 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 78.331 zł. Zmiany w planie
związane są z zatrudnieniem dodatkowych pracowników w ramach prac interwencyjnych na podstawie umów
z Powiatowym Urzędem Pracy w Przasnyszu. Ze względu na konieczność przeprowadzenia pilnych remontów
doraźnych po okresie zimowym na terenie dróg powiatowych, zostało zatrudnionych ośmiu robotników
drogowych na okres 6 m-cy. Przeprowadzona wstępna analiza finansowa wykazała mniejsze obciążenie z tego
tytułu niż skorzystanie z oferty podmiotów obcych. Na sfinansowanie w/w pracowników skierowane są środki
z usług pozostałych i remontowych. 2. Na podstawie pisma Nr G.6826.3.2011 Wydziału Geodezji, Kartografii
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 2011-06-06 dokonuje się przeniesienia między paragrafami
wydatków w kwocie 10.200 zł.: a) z § 4300 do § 4610 kwoty w wysokości 8.000 zł., na uiszczenie opłat
sądowych związanych z wpisami w księgach wieczystych własności na rzecz Powiatu Przasnyskiego oraz
innymi zmianami w księgach wieczystych w 2011 roku, dotyczącymi nieruchomości stanowiących własność
Powiatu, a także na uiszczenie opłat od wpisów sądowych od skarg na decyzje Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Ostrołęce, b) z § 4300 do § 4570 kwoty w wysokości 2.200 zł., na zapłacenie odsetek za
zwłokę za nieuiszczone opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w mieście Przasnysz,
w rejonie ulic Ruda i Wiejska na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.
„ Błonie”, ustalone decyzjami Burmistrza Miasta Przasnysza, na które Zarząd Powiatu wniósł skargi do WSA
oraz zwrócił się z prośbą o wstrzymanie wykonania tych decyzji, zaś Burmistrz Miasta Przasnysz podjął
postępowania egzekucyjne. Przeniesienie w dziale 700, rozdziale 70005 dotyczy środków Powiatu
Przasnyskiego. 3. Na podstawie pisma Nr PINB.3012-1/2011 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Przasnyszu z dnia 2011-05-25 dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków
w kwocie 1.576,01 zł. Zmiany spowodowane są brakiem odpowiednich środków finansowych
w § 4170 i § 4410. 4. Na podstawie pisma Nr F.3021/4/2011 z dnia 12.05.2011 r. dokonuje się przeniesienia
między paragrafami wydatków w kwocie 9.303 zł. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4440 - odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 9.303 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie: w § 4010 w Radzie Powiatu ( rozdział 75019 ) o kwotę 906 zł. - wynagrodzenia osobowe, w § 4410 w Starostwie Powiatowym ( rozdział 75020 ) o kwotę 8.397 zł. - podróże służbowe krajowe. 5. Na
podstawie pisma Nr ZOK.3040.20.2011 Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Przasnyszu z dnia
10.05.2011 r. dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej ( oświatowej ) w kwocie 2.500 zł. z przeznaczeniem
na przyznanie nagród Starosty dla najlepszych uczniów szkół i Placówek, w tym dla : a) Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im.Wł. St. Reymonta w Chorzelach w kwocie 500 zł. b) Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu w kwocie 1.500 zł. c) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Przasnyszu w kwocie 500 zł. 6. Na podstawie pisma Nr ZOK.3026.3.2011 Wydziału Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu z dnia 6.05.2011 r. dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł.
z przeznaczeniem tej kwoty na promocję powiatu w związku z organizacją " Dni Chorzel" ( na honorarium dla
formacji Wawele Jan Wojdak) , które odbędą się 6 - 7 sierpnia 2011 roku. 7. Dokonuje się zmniejszenia
rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2011 zapewniającą realizację zespołu zgodnie z oczekiwaniami
społecznymi do końca roku bieżącego. ( pismo Nr PZON 0717/1/2011 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności z dnia 16.05.2011 r.) 8. Na podstawie pisma Nr ZOK.3040.22.2011 Wydziału Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu w Przasnyszu z dnia 12.05.2011 r. dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej
(oświatowej ) w kwocie 11.200 zł. z przeznaczeniem w/w kwoty na przyznanie nagród Starosty dla najlepszych
uczniów szkół i placówek, w tym dla : a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu w kwocie 4.800zł.,
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach w kwocie 1.600 zł., c) Zespół Szkół Licealnych
w Przasnyszu w kwocie 4.000 zł., d) Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu w kwocie 800 zł. 9. Na
podstawie pisma Nr ONI.0026.143.11 z dnia 2011-05-11 r. dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej
w kwocie 600 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów : „ Bezpiecznie na wsi” oraz II
edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie
rolników i sołtysów. 10. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 8.400 zł. z przeznaczeniem na:
a) doposażenie pracowni gastronomicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu w kwocie
2.000zł. ( pismo Nr Ośw./ PZEASZiP Nr 93/2011 Centrum Kształcenia praktycznego w Przasnyszu z dnia
30.05.2011 r.), b) zakup okolicznościowego prezentu w związku z uroczystością nadania imienia Szkole
Podstawowej w Zielonej w kwocie 2.000 zł. ( pismo Nr ONI.0026.165.11 z 2011.05.26 ), c) zakup koszulek dla
uczestników obozu harcerskiego w kwocie 2.500zł. (pismo Nr 0026.182.11 z dnia 2011-06-02),
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d) sfinansowanie transportu dla dwóch grup reprezentujących powiat na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w kwocie 1.900 zł. ( pismo Nr ONI.0026.182.11 z dnia 2011 -06-02 ). 11. Na podstawie pisma
Nr ZOK.3040.29.2011 Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Przasnyszu z dnia 31 maja 2011 r.
dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 801 rozdziale 80195 w kwocie 2.939 zł. z przeznaczeniem w/w
kwoty na nagrodę nauczyciela wychowania fizycznego w Jednorożcu Pana Piotra Betlińskiego . 12. Na
podstawie pisma Nr LO.3026.15.2011 Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu z dnia 04.05.2011 r.
dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 1.000 zł. Zmiany wynikają z braku
środków na zakup materiałów i wyposażenia w Liceum Ogólnokształcącym w Jednorożcu. 13. Na podstawie
pisma Nr 17/ZSPCH/KS/2011 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach z dnia
11.05.2011 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 2.976 zł. w tym :
a) w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 532 zł, b) w Hali Sportowej w kwocie 161 zł., c) w Szkole
Zawodowej w kwocie 919 zł., d) w Internacie w kwocie 1.364 zł. 14. Na podstawie pisma Nr Ośw.
/PZEASziP-Nr76/2011 Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek
w Przasnyszu z dnia 11.05.2011 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie
2.700zł., w tym : - w Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 1.500 zł., - w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w kwocie 1.200 zł. 15. Na podstawie pisma Nr PF-313/17/2011 Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu z dnia 06.05.2011 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami
wydatków w kwocie 1 zł. Zmiany wynikały z mylnie ujętych kwot zwiększających wydatki. 16. Na podstawie
pisma Nr ZOK.3040.27.2011 Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Przasnyszu z dnia 23 maja
2011 r. dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 801 rozdziale 80195 w kwocie 5.741,00 zł.
z przeznaczeniem w/w kwoty na Zespół Szkół Licealnych im. KEN w Przasnyszu, w tym na :
a) wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.904 zł., b) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 290 zł.,
c) Fundusz Pracy w kwocie 47 zł., d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 500 zł.,
e) materiały i wyposażenie w kwocie 500 zł., f) zakup usług pozostałych w kwocie 2.500 zł. 17. Na podstawie
pisma Nr DPS-EF.006.08.2011 Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 z dnia 10.05.2011 r.
dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 431 zł. Zmniejsza sie § 4210 o kwotę
431 zł. z przeznaczeniem na § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w związku
z uiszczeniem opłaty za wykonanie aktualizacji opinii o wartości elementów kotłowni w DPS ul. Ruda 1. 18.
Na podstawie pisma Nr ZOK.3026.1.2011 Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Przasnyszu z dnia
6.05.2011 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 - " Pozostała
działalność" w kwocie 2.000 zł. Zmian dokonuje się ze względu na realizację zadań z zakresu kultury
fizycznej.
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