DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2013-07-09 10:56:44

Poz. 7706
UCHWAŁA Nr 116/10
ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 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 § 9 pkt 6 Uchwały Nr XXXVI/223/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia
2009 roku uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. 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 ONI.0716/18/1/2010 z dnia 10.12.2010 roku dokonuje się zmniejszenia rezerwy
ogólnej w kwocie 16.400 zł. z przeznaczeniem tej kwoty na zorganizowanie obchodów XX-lecia samorządu
terytorialnego połączonych z otwarciem przebudowanej drogi powiatowej Szulmierz - Wola Wierzbowska Zielona - Wężewo - Krasiniec, które odbędą się podczas uroczystej, ostatniej w tym roku sesji Rady
Powiatu Przasnyskiego. W/w kwota zostanie przeznaczona na oprawę muzyczną uroczystości oraz na
zorganizowanie obiadu dla zaproszonych gości.
2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
(na wydatki oświaty) w kwocie 90.259 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie szkół,
w tym dla :
a) LO im. KEN w Przasnyszu w kwocie 20.000 zł. (pismo Nr Ośw./PZEASziP Nr 213/2010 z dnia
14.12.2010 roku Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i placówek
w Przasnyszu),
b) Szkołę Zawodową w Przasnyszu w kwocie 57.396 zł. (pismo Nr Ośw./PZEASziP Nr 213/2010 z dnia
14.12.2010 roku Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i placówek
w Przasnyszu),
c) Internat przy ZSP w Przasnyszu w kwocie 9.863 zł. (pismo Nr Ośw./PZEASziP Nr 213/2010 z dnia
14.12.2010 roku Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i placówek
w Przasnyszu),
d) Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu w kwocie 3.000 zł. (pismo Nr LO 3014/39/10 Liceum
Ogólnokształcącego w Jednorożcu z dnia 14.12.2010 roku).
3. Na podstawie pisma Nr Ośw. /PZEASziP - Nr 211/2010 Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu dokonuje się przeniesienia między paragrafami
wydatków w kwocie 52.973 zł., w tym :
a) w rozdziale 80114 - " Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół" w kwocie 2.390 zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz szkolenia,
b) w rozdziale 80120 - " Licea ogólnokształcące" w kwocie 6.458 zł. z przeznaczeniem na godziny
ponadwymiarowe oraz zapłatę za energię,
c) w rozdziale 80134 - " Szkoły zawodowe specjalne" w kwocie 12.961 zł. z przeznaczeniem na zapł. godz.
ponadwymiarowych,
d) w rozdziale 80140 - " Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego" w kwocie 10.585 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
e) w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (SOSW) w kwocie 491 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego,
f) w rozdziale 85403 - " Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" w kwocie 12.033 zł. z przeznaczeniem
na na wypł. godz. ponadwymiarowych,
g) w rozdziale 85406 - " Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"
w kwocie 6.370 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi oraz oprogramowanie,
h) w rozdziale 85410 - " Internaty i bursy szkolnie " w kwocie 1.685 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za
energię.
4. Na podstawie pisma Nr LO 3014/37/10 Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu z dnia 06.12.2010 roku
dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 4.755 zł. w tym:
a) w rozdziale 80120 - " Licea ogólnokształcące" w kwocie 4.363 zł.,
b) w rozdziale 80146 - " Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 392 zł.
W/w zmiany wynikają z braku środków na zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, na
zakup papieru xero oraz na pomoce dydaktyczne.
5. Na podstawie pisma Nr 64/ZSPCH/KS/2010 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta
w Chorzelach z dnia 08.12.2010 roku dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie
31.837 zł., w tym:
a) w rozdziale 80120 - " Licea ogólnokształcące" w kwocie 8.390 zł.,
b) w rozdziale 80120 -" Licea ogólnokształcące" (Hala sportowa) w kwocie 4.686 zł.,
c) w rozdziale 80130 - " Szkoły zawodowe" w kwocie 11.871 zł.,
d) w rozdziale 85410 - " Internaty i bursy szkolne" w kwocie 6.890 zł.,
Zmian dokonuje się w związku z częściowymi uregulowaniami ostatecznych zmian w budżecie na 2010 rok
oraz zapłatą za zakup pomocy dydaktycznej - tablicy interaktywnej do szkoły.
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6. Na podstawie pisma Nr Ośw./PZEASziP - Nr 212/2010 Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu z dnia 10.12.2010 roku dokonuje się przeniesienia
miedzy paragrafami wydatków w kwocie 28.216 zł., w tym:
a) w rozdziale 80130 - " Szkoły zawodowe" w kwocie 15.272 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za energię
cieplną, elektryczną, wynagrodzenia oraz wypłatę umów zleceń,
b) w rozdziale 80146 - " Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (ZSP w Przasnyszu) w kwocie 9.082 zł.
z przeznaczeniem na zakup materiałów, pomocy naukowych oraz tonerów,
c) w rozdziale 80195 - " Pozostała działalność" (ZSP w Przasnyszu - praca z uczniem zdolnym) w kwocie
3.862 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów, papieru oraz przewóz uczniów na konkursy.
7. Na podstawie pisma Nr DPS-EF/006/26/2010 Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu ul. Ruda 1 z dnia 13.12.2010 roku dokonuje się
przeniesienia miedzy paragrafami wydatków w kwocie 8.025 zł.
8. Na podstawie pisma Nr PUP FK - 3135/69/ND/2010 Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu z dnia
08.12.2010 roku dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 768 zł. Zmiany
spowodowane są korektą budżetu projektu - " Sprawne usługi"- współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego". 9. Na podstawie pisma Nr PUP FK-3135/71/ND/2010 Powiatowego
Urzędu Pracy w Przasnyszu z dnia 14.12.2010 roku dokonuje się przeniesienia między paragrafami
wydatków w kwocie 4.533 zł. Zmiany spowodowane są przewidywanymi wydatkami w poszczególnych
paragrafach w roku 2010, uwzględniono zmniejszenie wydatków na PFRON w związku z osiągniętym
wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych od miesiąca listopada 2010 roku jak również
oszczędności w opłacaniu składek na Fundusz Pracy zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników,
natomiast oszczędności w wydatkach na zużycie energii i usług telefonicznych zwiększają § 4210 tj. zakup
materiałów i wyposażenia i § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w związku
z koniecznością zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników zgodnie z zaleceniem lekarza.
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