Uzasadnienie
do uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 169/2022 z dnia 27 czerwca
2022 r. dokonuje się przeniesień w łącznej wysokości 570.000 zł w planie dochodów i wydatków
w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 (Schemat II), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiana podyktowana jest
koniecznością dostosowania do klasyfikacji budżetowej środków na operacje realizowane
Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr
6/2022.
2. W planie wydatków:
1) w Dziale 600 – Transport i łączność w Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w planie
finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami
bieżącymi w łącznej kwocie 181.989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z
przeznaczeniem na regulację poboczy dróg wojewódzkich oraz naprawę samochodów,
2) w Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie w planie
finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się przeniesień pomiędzy
paragrafami bieżącymi w łącznej kwocie 45.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb obejmujących: naprawę sprzętu
komputerowego oraz bieżące remonty w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku
(kwota 16.000 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z przejęciem części nieruchomości w
Elblągu, tj. zakup wyposażenia (kwota 27.095 zł), uiszczenie podatku od nieruchomości i
opłaty za trwały zarząd (kwota 2.395 zł),
3) w Dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji przenosi
się kwotę 19.527 zł z Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie do Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4790
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej
dla nauczyciela konsultanta,
4) w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85332 –
Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
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przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4520 – Opłaty na rzecz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w celu dostosowania planu do bieżących
potrzeb obejmujących pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. W załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do
realizacji w 2022 roku” w związku ze wzrostem cen towarów na rynku dokonuje się korekt w
ramach środków własnych w nw. zadaniach inwestycyjnych:
1) „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 505 w m. Młynary” – zwiększenie o
kwotę 300.000 zł,
2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka: Etap 3. Budowa
chodników wraz z zatokami autobusowymi w msc. Narzym” – zwiększenie o kwotę 300.000
zł,
3) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w
miejscowości Kronówko” – zwiększenie o kwotę 300.000 zł,
4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo w podziale na części.
Część 2 Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędnym odwodnieniem” –
zwiększenie o kwotę 300.000 zł,
5) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów
Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk” – zmniejszenie o kwotę
1.200.000 zł.
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