
Uchwała Nr 143/XX/2000
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 887X111/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu na rok 2000.

Uchwała Nr 143/XX/2000

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 listopada 2000 r.
zmieniająca uchwałę Nr 887X111/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu na rok 2000.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 ,
póz. 578 z późn. zm.) art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155,  póz.  1014  z  późn.zm.)  -  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetowej  Rada  Powiatu  w
Otwocku uchwala, co następuje:

§1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 269.710,-
1.dz. 50 rozdz. 5614 §50 o kwotę 200.000,-
2.dz. 91 rozdz. 9192 §92 o kwotę 4.710,-
3.dz. 40 rozdz. 4407 §92 o kwotę 65.000,-

§2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 429.744 ,-
1.dz. 40 rozdz. 4000 §93 o kwotę 9.500,-
2.dz. 79 rozdz. 7941 §94 o kwotę 81.964,-
3.dz. 85 rozdz. 8524 §07 o kwotę 500,-
4.dz. 86 rozdz. 8611 §94 o kwotę 52.000,-
5.dz. 86 rozdz. 8617 §92 o kwotę 2.755,-
6.dz. 91 rozdz. 9143 §33 o kwotę 9.000,-
7.dz. 91 rozdz. 9143 §77 o kwotę 30.000,-
8.dz. 93 rozdz. 9313 §92 o kwotę 244.025,-

§3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 274.042,-
1.dz. 50 rozdz. 5614 §72 o kwotę 200.000,-
2.dz. 79 rozdz. 8011 §48 o kwotę 3.532,-
3.dz. 91 rozdz. 9192 §37 o kwotę 4.710,-
4.dz. 97 rozdz. 9718 §81 o kwotę 800,
5.dz. 40 rozdz. 4407 §37 o kwotę 65.000,-

§4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 434.076,-
1. dz. 40 rozdz. 4000 §72 o kwotę 9.500,-
2. dz. 79 rozdz. 7921 §23 o kwotę 15.642,-
3. dz. 79 rozdz. 7921 §48 o kwotę 31.082,-
4. dz. 83 rozdz. 8495 §31 o kwotę 800,-
5. dz. 79 rozdz. 7941 §23 o kwotę 16.393,-
6. dz. 79 rozdz. 7941 §49 o kwotę 16.393,-
7. dz. 79 rozdz. 8011 §23 o kwotę 33.536,-
8. dz. 79 rozdz. 8221 §11 o kwotę 2.450,-
9. dz. 79 rozdz. 8221 §36 o kwotę 8.900,-
10. dz. 85 rozdz. 8524 § 40 o kwotę 500,-
11. dz. 86 rozdz. 8611 §31 o kwotę 18.000,-
12. dz. 86 rozdz. 8611 §36 o kwotę 34.000,-
13. dz. 86 rozdz. 8617 §22 o kwotę 2.755,-
14. dz. 91 rozdz. 9143 §39 o kwotę 100,-
15. dz. 93 rozdz. 9313 §12 o kwotę 74.025,-
16. dz. 93 rozdz. 9313 §21 okwotę 60.000,-
17. dz. 93 rozdz. 9313 §31 okwotę 40.000,-
18. dz. 93 rozdz. 9313 §36 okwotę 70.000,-

§5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§7.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

UZASADNIENIE

Ad.§1
Zmniejszenie dochodów budżetowych

200.000,- Zmniejsza się dochody budżetowe w rozdz. 5614 § 50 w związku z brakiem porozumień.( pkt. l )

4.710,-  Zmniejszenie  dochodów  w  rozdz.  9192-  Komisje  poborowe  w  związku  z  decyzją  Wojewody
Mazowieckiego  Nr  78  z  dnia  15.11.2000  r.  Zmniejszenie  dotacji  związane  jest  z  zatwierdzonym
rozliczeniem Komisji przedstawionym przez Powiat.( pkt. 2)

65.000,-  Zmniejszenie  dochodów  w  dziale  40  rozdz.  4407  §  92  -zgodnie  z  decyzją  Wojewody
Mazowieckiego NR 49/2000 z dnia415.11.2000r. Zmniejszenie następuje na wniosek Wydziału Geodezji  i



Mazowieckiego NR 49/2000 z dnia415.11.2000r. Zmniejszenie następuje na wniosek Wydziału Geodezji  i
Gospodarki Nieruchomościami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie . ( pkt 3)

Ad. §2
Zwiększenie dochodów budżetowych

9.500,-  Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  4000-  Integracja  z  Unią  Europejską,  zgodnie  z  decyzją
Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z  dnia  31.10.2000r. z  przeznaczeniem na pokrycie  kosztów realizacji
programu Phare Pl 9805.02-Reforma i wzmocnienie administracji weterynaryjnej i na zakup kserokopiarki
(pkt. l)

81.964,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 7941 — internaty i stypendia dla uczniów zgodnie z decyzjami
Wojewody Mazowieckiego :
Nr 83 z dnia 31.10.2000 r. na kwotę 49.178.- z przeznaczeniem na sfinansowanie programu wyrównania
szans  edukacyjnych  uczniów  z  terenów  wiejskich.  Nr 70  z  dnia  23.10.2000  r.  na  kwotę  32.786.-  z
przeznaczeniem na  dofinansowanie  pomocy stypendialnej  dla  młodzieży wiejskiej  w  okresie  wrzesień
-grudzień 2000 r (pkt.2)

500,- Zwiększenie dochodów w rozdz. 8524 na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego  Nr 48 z  dnia  15.11.2000 r.  -  zmiany dokonano  na  wniosek Mazowieckiego  Kuratorium
Oświaty w Warszawie i dotyczy ona środków na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i młodzież. (pkt .3
)

52.000,-  Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  8611  -  w  związku  z  przyznaniem  przez  Maź.  Urząd
Wojewódzki  dodatkowych  środków  finansowych  dla  Domów  Pomocy  Społecznej  ,  zgodnie  z  decyzją
Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 15.11.2000 r. (pkt. 4)

2.755,-  Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  8617-  zasiłki  rodzinne  ,  pielęgnacyjne  i  wychowawcze  w
związku  z  decyzją  Wojewody  Mazowieckiego  Nr  75  z  dnia  31.10.2000  r.  z  przeznaczeniem  na
sfinansowanie wypłat jednorazowego dodatku fH rodzinnego ( pkt. 5 ).

9.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 9143 § 33 następuje w związku z przekroczeniem wykonania
planu dochodów na dzień 31.10.2000 r. ( 106,4 % rocznego planu ) (pkt. 6 )

30.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 9143 § 77 następuje w związku z
przekroczeniem planu dochodów na dzień 31.10..2000 r. (148,1%) (pkt. 7 )

244.025,-  Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  9313-  Komendy  Powiatowe  Policji  wg.  nast.  decyzji
Wojewody Mazowieckiego ( pkt. 8 ):
Nr 44  z  dnia  31.10.2000  r.  na  kwotę  110.000.-  z  przeznaczeniem na  pokrycie  skutków  finansowych
zagospodarowania wakatów policjantów, nagrodzenie policjantów za pełnienie dodatkowych służb w czasie
wolnym oraz wzrostu cen paliwa i opłat.
Nr 48 z  dnia  15.11.2000 r.  na  kwotę  75.000.- z  przeznaczeniem na  nagrody dla  Policji  za  pełnienie
dodatkowych służb w miesiącach listopad i grudzień i wydatki rzeczowe.
Nr 80 z  dnia 31.10.2000 r. na kwotę  59.025.- z  przeznaczeniem na wdrożenie z dniem l  lipca 2000 r.
motywacyjnego systemu płac Policji.

Ad. §3
Zmniejszenie wydatków budżetowych

200.000,- Zmniejszenie wydatków następuje w związku ze zmniejszeniem dochodów -brak podpisanych
porozumień (pkt. l )

3.532,- Zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na dotacje dla Niepublicznych Liceów
Katolickich (pkt.2 ).

4.710,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 9192 -Komisje poborowe § 37 w związku ze zmniejszeniem
dotacji  -  decyzja  Wojewody  Mazowieckiego  Nr  48  z  dnia  15.11.2000  r.  i  całkowitym  rozliczeniem
Komisji.(pkt. 3 )

800,-  Zmniejszenie  wydatków w rozdziale  9718 § 81 rezerwy ogólne  i  celowe; zmniejszenie  rezerwy
kultura i sztuka — z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Konkursu "SOBIE ŚPIEWAM A MUZOM..."
organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Józefowie.( pkt.4 )

65.000,- Zmniejszenie wydatków budżetowych w dziale 40 rozdz. 4407 § 37 -zgodnie z decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 49/2000 z dnia 15.11.2000 r. Zmniejszenie następuje na wniosek Wydziału Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

Ad. §4
Zwiększenie wydatków budżetowych

9.500,-  Zwiększenie  wydatków  w  rozdz.4000  -  Integracja  z  Unią  Europejską  §  72  w  związku  ze
zwiększeniem  dochodów  na  podst.  decyzji  Wojewody  Mazowieckiego  Nr  101  z  dnia  31.10.2000r.  z
przeznaczeniem na  pokrycie  kosztów  realizacji  Programu  Phare  PL  9805.02-  Reforma  i  wzmocnienie
administracji weterynaryjnej, na zakup kserokopiarki.(pkt 1)

15.642,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 7921 § 23 w związku ze  zwiększeniem dochodów Decyzja
Wojewody  Mazowieckiego  Nr  83  z  dnia  31.10.2000r.  z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  programu
wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.(pkt 2)

31.082,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 7921 § 48 na Katolickie Licea Niepubliczne
w związku z tym, że pierwotny budżet nie zabezpieczał środków w pełnej wysokości (pkt. 3 ).

800,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 8495 § 31 z przeznaczeniem na zakup nagród dla
uczestników konkursu „Sobie śpiewam a muzom" organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Józefowie .
Środki z rezerwy kultura i sztuka, (pkt 4)

16.393,- Zwiększenie wydatków w rozdz, 7941 § 23 w związku ze zwiększeniem dochodów dec. Wojewody
Mazowieckiego Nr 70 z dnia 23.10.2000r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy stypendialnej dla
młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień -grudzień 2000r. Środki przeznaczone dla Zespołu Szkół w Kołbieli
(pkt. 5)

16.393,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 7941 § 49 w związku ze zwiększeniem dochodów dec.Wojewody
Mazowieckiego  Nr.70 z  dnia  23.10 2000r.  z  przeznaczeniem na  dofinansowanie  pomocy stypendialnej
młodzieży  wiejskiej  w  okresie  wrzesień-grudzień2000r.  Środki  przeznaczone  dla  Zespołu  Szkół  w
Celestynowie (pkt. 6)

33.536,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 8011 § 23 w związku ze zwiększeniem dochodów dec. Wojewody
Mazowieckiego.Nr 83 z dnia 31.10.2000r. z przeznaczeniem na sfinansowanie programu wyrównania szans
edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich (pkt 7)

2.450,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 8221 § 11 na częściowe uzupełnienie braków na podwyżki  dla



2.450,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 8221 § 11 na częściowe uzupełnienie braków na podwyżki  dla
nauczycieli.( pkt. 8 )

100,- Zwiększa się § 39 odsetek w związku z wyrokiem sądowym.( pkt. 14 )

8.900,-  Zwiększenie  wydatków  w  rozdz.  8221  §  36  w  związku  ze  zwiększeniem  dochodów-  z
przeznaczeniem dla Specj.Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku ul.  Maj owa 17/19 na potrzeby
remontowe Ośrodka (pkt 9)

500,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 8524 § 40 w związku ze zwiększeniem dochodów dec.Wojewody
Mazowieckiego Nr 48 z dnia 15.11.2000r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów
(pkt 10)

18.000,-^ Zwiększenie wydatków w rozdz.8611 § 31 -
materiały i wyposażenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 15.11.2000 r. (pkt 11)
Dotacja celowa przeznaczona jest dla DPS w powiecie otwockim wg nast. podziału 4.000,- DPSwAnielinie
6.000,- DPS „Wrzos"
8.000,- DPS ul.Konopnickiej  Środki  przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu nie będącego środkiem
trwałym.

34.000,-  Zwiększenie  wydatków  w  rozdz.8611  §36  w  związku  ze  zwiększeniem  dochodów  decyzja
Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 15.11.2000 r.(pkt 12) Dotacja celowa przeznaczona jest dla DPS w
pow. Otwockim wg. nast. podziału:
12.000,- DPS Anielin - prace remontowe
22.000,- DPS ul.Konopnickiej remont tarasu, podjazdu.

2.755,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 8617 § 22 w związku ze zwiększeniem dochodów dec.Wojewody
Mazowieckiego  Nr 75 z  dnia  31.10.2000r.  z  przeznaczeniem na  sfinansowanie  wypłaty jednorazowego
dodatku rodzinnego dla funkcjonariuszy Policji (pkt 13)

74.025,- Zwiększenie wydatków w rozdz.9313 § 12 w związku ze zwiększeniem dochodów dec.Wojewody
Mazowieckiego  Nr  80  z  dnia  31.10.2000r.  i  Nr  48  z  dnia  15.11.2000r.  z  przeznaczeniem na  §  12
wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Policji (pkt 15)

60.000,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 9313 § 21 w związku ze zwiększeniem dochodów dec.Wojewody
Mazowieckiego Nr 48 z dnia 15.11.2000r. z przeznaczeniem na nagrody i wydatki osobowe dla Policji (pkt
16)

40.000,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 9313 § 31 w związku ze zwiększeniem dochodów dec.Wojewody
Mazowieckiego Nr.80 z dnia 31.10.2000r. z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie dla Policji, (pkt 17)

70.000,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 9313 § 3 6 w związku ze zwiększeniem dochodów dec.Wojewody
Mazowieckiego Nr 80 z dnia 31.10.2000r. z przeznaczeniem na usługi materialnej pkt. 18.)


