
projekt Nr 1 
UCHWAŁA NR ……………. 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………….. 
 

w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        
22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 

pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.                    
z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), uchwały Nr 144/XX/16 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 
Otwockiego na 2017 rok, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Zmienia się dochody budżetowe: 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
750     Administracja publiczna 59 000,00 

  75020   Starostwa powiatowe 59 000,00 

    2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

59 000,00 

      Starostwo Powiatowe  59 000,00 

801     Oświata i wychowanie 26 483,00 
  80130   Szkoły zawodowe 26 483,00 

    2051 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

26 483,00 

      Starostwo Powiatowe  26 483,00 

  

Razem zwiększenie planu dochodów: 85 483,00 
 

2) Zmienia się wydatki budżetowe:  
   
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
750     Administracja publiczna 58 899,00 



  75020   Starostwa powiatowe 58 899,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 352,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 439,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 209,00 

    4300 Zakup usług pozostałych - 101,00 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

101,00 

  75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

101,00 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

101,00 

      Starostwo Powiatowe  101,00 

801     Oświata i wychowanie 26 483,00 
  80130   Szkoły zawodowe 26 483,00 

    4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 

      Zespół Szkół Nr 2 1 500,00 

    4301 Zakup usług pozostałych 2,00 

      Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 2,00 

    4701 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

24 981,00 

      Zespół Szkół Nr 2 24 981,00 

  

Razem zwiększenie planu wydatków: 85 483,00 
 
            § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 127.355.995 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 114.859.676 zł; 
2) dochody majątkowe 12.496.319 zł. 

 
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 127.736.875 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 107.037.510 zł; 
2) wydatki majątkowe 20.699.365 zł. 

 
3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 380.880 zł. 
 
§ 3. Integralną część uchwały stanowią: 

1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku – po zmianach”; 
2) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących                      

z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających 
zwrotowi na 2017 rok – po zmianach”; 



3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami na 2017 rok – po zmianach”; 

4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze 
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok               
– po zmianach”. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego  w Otwocku. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adwokat Marek Bajson 
 
 



Uzasadnienie 
 
Ad. § 1 pkt 1 
Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 85.483 zł wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 
 
Rozdz. 75020 – wprowadzono plan dochodów w § 2710 w kwocie 59.000 zł z tytułu dotacji 
celowej w formie pomocy finansowej z gmin Powiatu Otwockiego, w tym 30.000 zł                                 
z Józefowa i 29.000 zł z Karczewa - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków 
bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań 
wynikających z przepisów ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz przepisów 
wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Otwocku. 
 
Rozdz. 80130 – zwiększono plan dochodów w § 2051 o łączną kwotę 26.483 zł, w tym: 
1. 2 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Europejczycy z Powiatu 

Otwockiego”, zgodnie z zawartą umową. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2016-2017, 

2. 26.481 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. „Kwalifikacje                 
po angielsku – mobilna kadra edukacyjna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7               
w Otwocku w latach 2017-2018 i finansowany ze środków Perspektywy Finansowej 
2014-2020.  
 

Ad. § 1 pkt 2  
Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 85.483 zł wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 
 
Rozdz. 75020 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 58.899 zł, w tym: 
1. zwiększono plan wydatków w §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 59.000 zł z tytułu 

dotacji celowej w formie pomocy finansowej z gmin Powiatu Otwockiego, w tym 30.000 
zł z Józefowa i 29.000 zł z Karczewa - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków 
bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją 
zadań wynikających z przepisów ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz przepisów 
wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

2. zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 101 zł celem przeniesienia środków                        
do rozdz. 75618 § 2910 w związku z koniecznością zwrotu osobie fizycznej opłaty                
za wydania prawa jazdy.  

 
Rozdz. 75618 – wprowadzono plan wydatków w § 2910 w kwocie 101 zł w związku                             
z wycofaniem przez osobę fizyczną wniosku o wydanie prawa jazdy i koniecznością zwrotu 
opłaty za wydanie prawa jazdy, która wpłynęła na konto Powiatu Otwockiego w 2015 roku.  
 
Rozdz. 80130 – zwiększono plan wydatków w §§ 4211, 4301, 4701 o łączną kwotę 26.483 
zł, na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 1/2017, w tym: 
1. 2 zł w § 4301 z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Europejczycy                            

z Powiatu Otwockiego”, zgodnie z zawartą umową. Projekt jest realizowany przez Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2016-2017, 



2. 26.481 zł w §§ 4211 i 4701 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego                 
pn. „Kwalifikacje po angielsku – mobilna kadra edukacyjna”  w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego                                   
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół 
Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku w latach 2017-2018 i finansowany ze środków 
Perspektywy Finansowej 2014-2020.  
 

 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 


