
 

Uzasadnienie 
 

 

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 

1) Umowy przyznania pomocy Nr 01079-6930-UM1341714/12 zawartej w dniu 

14.03.2013r w sprawie dofinansowania projektu „Festiwal Muzyki Etniczno-Folkowej” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartość projektu to 

kwota 33.774zł w tym kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 25.000zł.  

2) Umowy przyznania pomocy Nr 01086-6930-UM1341715/12 zawartej w dniu 

14.03.2013r w sprawie dofinansowania projektu „Tradycje i zwyczaje ludowe –Dożynki 

Gminno-Powiatowe 2013” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013. Wartość projektu to kwota 33.796zł w tym kwota dofinansowania wyniesie 

maksymalnie 25.000zł.  

3) Aneksu Nr 2 z dnia 27.03.2013 do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwiń 

skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania po 

zmianie wynosi kwotę zł: 214.519,44. Środki zostały zmniejszone zgodnie z pismem 

Powiatowego Urzędu Pracy znak DF.0700.38.2013.RW z dnia 08.04.2013r 

4) Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” 

znak ZPOW 03.341.9.13 z dnia 25.03.2013r – wprowadzenie po stronie dochodowej i 

wydatkowej kwoty zł: 500 z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup 

odzieży dla wychowanków. 

5) Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2013r – zabezpieczenie 

kwoty zł: 350.000 na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013                         

w związku ze zwiększeniem się kosztów spowodowanych przedłużającymi się 

intensywnymi opadami śniegu. Środki na ten cel zostaną przeniesione z remontów 

cząstkowych na drogach powiatowych (297.000zł), z oznakowania poziomego 

(45.000zł) i sprzątania dróg powiatowych (8.000zł) 

6) Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2013r – przeznaczenie kwoty 

zł: 30.340 z oszczędności na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -

ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji 

deszczowej w Skarżysku-Kamiennej” na dotację celową dla Międzyzakładowego 

Ośrodka Medycyny Pracy na przebudowę wejścia głównego wraz ze schodami i 

wymianą drzwi wejściowych 

7) Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2013r – zwiększenie planu 

wydatków Zespołu Szkół Technicznych o kwotę zł: 4.000 na organizację uroczystości 

otwarcia kompleksu boisk Orlik wraz z wręczeniem odznaczeń nauczycielom. Środki na 

ten cel przeznaczone są z dotacji dla szkół niepublicznych. 

8) Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 znak S2.0721.16.2013 z 

dnia 12.04.2013r oraz pisma Referatu Finansowego Obsługi Szkół i Placówek 

Oświatowych znak FO.3251.2.2013 z dnia 11.04.2013r – przeniesienie oszczędności w 

SOSW2 na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie zł: 13.640 na 

zabezpieczenie brakującej kwoty na zakup sprzętu komputerowego i przedłużenie 

licencji programów finansowych na potrzeby referatu, który prowadzi obsługę 

finansową szkół i placówek oświatowych.  

 

 


