
Uchwała Nr 140/XIX/2000
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2000 oraz zaciągnięcia kredytu celem sfinansowania zobowiązań wynikających z wdrożenia
Karty Nauczyciela.

Uchwała Nr 140/XIX/2000

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 30 października 2000 r.

zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2000 oraz zaciągnięcia kredytu celem sfinansowania zobowiązań wynikających z

wdrożenia Karty Nauczyciela.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i  pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Budżetowej, Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 600.000,-
1. Dz. 79 rozdz. 7921 § 11 o kwotę 150.000,-
2. Dz. 79 rozdz. 7931 § 11 o kwotę 150.000,-
3. Dz. 79 rozdz. 8011 § 11 o kwotę 149.495,-
4. Dz. 79 rozdz. 8221 § 11 o kwotę 100.000,-
5. Dz. 79 rozdz. 7921 § 49 o kwotę 16.868,-
6. Dz. 79 rozdz. 8011 § 49 o kwotę 33.637,-

§ 2.

Wydatki określone w § 1 nie znajdują pokrycia w dochodach i stanowią deficyt budżetowy Powiatu.

§ 3.

Zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, o którym mowa w § 2 związanego z dokonaniem
podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, w związku z wdrożeniem Karty Nauczyciela w wysokości 600.000
zł. (słownie złotych: sześćset tysięcy).

§ 4.

Wyboru banku udzielającego kredytu należy dokonać w trybie zamówień publicznych.

§ 5.

Kredyt należy spłacić z dochodów w roku 2001 i 2002.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

Uzasadnienie

Zaciągnięcie  kredytu  podyktowane  jest  niedoborem budżetowym na  uregulowanie  zobowiązań  wobec
nauczycieli z tytułu wdrożenia znowelizowanej Karty Nauczyciela w 2000 r.
Tegoroczna subwencja oświatowa nie zabezpiecza wyrównania wynagrodzeń od stycznia 2000 r., do czego
zobowiązuje nas Karta Nauczyciela.
Wysokość kredytu,  który zamierzamy zaciągnąć,  uzależniona  jest  od  wielkości  dotacji,  jaką  przekaże
Ministerstwo Finansów w br. na wdrożenie Karty.


