
Uchwala Nr 158/XXIII/2001 

Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 20 marca 2001 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001. 

Na podstawie art.12 pkt 5 oraz art.61 pkt 2 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- 

1. W uchwale Rady Powiatu Nr 145/XXI/2000 z dnia 28.12.2000r. w § 5 kwotę 550.000,- 
zmienia się na 650.000,-. Po zmianie zapis brzmi: 

„ Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2001 w wysokości 650.000,- zgodnie z 
załącznikiem Nr 4 do uchwały". 

2. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr 145/XXI/2000 wprowadza się : 
„pkt. 6 - dział 600 -Transport i łączność- rozdz. 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych 
100.000,-." 
Razem kwota w wydatkach po zmianie na zadania inwestycyjne roku 2001 wynosi 
650.000,-. 

§2. 

W załączniku Nr 2 do uchwały 145/XXI/2000 w dziale 600 rozdz. 60014 przenosi się kwotę 
100.000,- z dotacji (kolumna 8 ) do wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych 
(kolumna 10). 
Po zmianie w dziale 600 rozdz. 60014 kwota wydatków majątkowych wynosi 200.000,- 
a wydatków bieżących 2.677.350,-. 

Po zmianie w załączniku Nr 2 kwota ogółem wydatków majątkowych wynosi 650.000,-, a 
kwota ogółem wydatków bieżących wynosi 60.764.791,- 

 

 

 

 

 

 



§3.  

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 1.198.000,- 

Dz. 851 rozdz. 85156     §212        o kwotę    1.198.000,- 

§4. 

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.552.414,- 

1. dz. 750    rozdz. 75020    §042        o kwotę       134.414,- 
2. dz. 700    rozdz. 70005    §077       o kwotę       220.000,- 
3. dz.851    rozdz.85156    §211        o kwotę    1.198.000,- 

§5. 

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 681.000,- 

 
1. dz. 851 rozdz. 85111 §2560 o kwotę 300.000,- 
2. dz. 853 rozdz. 85301 §3020 o kwotę     2.000,- 
3. dz. 853 rozdz. 85301 §4010 o kwotę   29.300,- 
4. dz. 853 rozdz. 85301 §4040 o kwotę     5.712,- 
5. dz. 853 rozdz. 85301 §4110 o kwotę   39.661,- 
6. dz. 853 rozdz. 85301 §4120 o kwotę     3.462,- 
7. dz. 853 rozdz. 85301 §4210 o kwotę   22.104,- 
8. dz. 853 rozdz. 85301 §4220 o kwotę   16.000,- 
9. dz. 853 rozdz. 85301 §4230 o kwotę     1.000,- 
10.dz.853 rozdz. 85301 §4240 o kwotę        500,- 
11.dz.853 rozdz. 85301 §4260 o kwotę   13.500,- 
12.dz.853 rozdz. 85301 §4270 o kwotę   11.761,- 
13.dz.853 rozdz. 85301 §4410 o kwotę     4.500,- 
14.dz.853 rozdz. 85301 §4430 o kwotę     1.000,- 
15.dz.801 rozdz. 80114 §4010 o kwotę 173.000,- 
16.dz.801 rozdz. 80114 §4110 o kwotę   24.160,- 
17.dz.801 rozdz. 80102 §4440 o kwotę   13.840,- 
18.dz.851 rozdz. 85154 §3030 o kwotę     5.000,- 
19.dz.851 rozdz. 85154 §4210 o kwotę   15.000,- 

§6. 

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 800.133,- 

1. dz.750   rozdz. 75020    §4300      o kwotę       100.000,- 
2. dz.851   rozdz. 85111    §6220     o kwotę       300.000,- 
3. dz.853   rozdz. 85301    §2540     o kwotę       150.000,- 
4. dz.757   rozdz. 75702    §9920      o kwotę      125.000,- 
5. dz.757   rozdz. 85154    §2560      o kwotę        86.000,- 



6. dz.851   rozdz. 85154    §2560      o kwotę       20.000,- 
7. dz.757   rozdz. 75704    §8020      o kwotę       19.133,- 
 
 

§7. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§9. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

Ad. §l i §2 

W związku z przeniesieniem w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 145/XXI/2000 kwoty 
100.000,-, w dziale 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne i powiatowe , z kolumny 8 do 
kolumny 10 - wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w § 5 w/w uchwały zwiększa się 
kwotę wydatków inwestycyjnych o 100.000,-. 
Po zmianie kwota tych wydatków wynosi 650.000,-. 
Tym samym wprowadza się pkt. 6 w zał.Nr 4 do uchwały Nr 145/XXI/2000 - dział 600 
rozdz. 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych - kwota 100.000,-. 

Ad.§3 
Zmniejszenie dochodów budżetowych 

1.198.000,- 
Zmniejszenie dochodów w dziale 851 rozdz. 85156 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - § 212 w 
związku z mylną klasyfikacją określoną pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
FIN.I.301/3011/851/18/2001 z dnia 15.02.2001 r. 

Ad.§4 
Zwiększenie dochodów budżetowych 

134.414,- 
Zwiększenie dochodów z tyt. opłat komunikacyjnych (pkt 1). 

220.000,- 
Zwiększenie dochodów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (pkt2). 

1.198.000,- 
Zwiększenie dochodów na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
FIN.I.301/3011/851/18/2001 z dnia 15.02.2001 r. 
Zmiana klasyfikacji w dziale 851 rozdz. 85156 z § 212 - dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na zadania realizowane na podst. porozumienia z adm. rządową na § 211 - 
dotacje celowe na zadania adm. rządowej( pkt 3). 

Ad.§5 
Zmniejszenie wydatków budżetowych 

300.000,- 
Zmniejszenie wydatków w dziale 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne , w związku ze zmianą 
klasyfikacji z § 2560 na § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych( pkt 1). 
 
 
 
 
 



150.000,- 
Zmniejszenie wydatków w rozdz. 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze- w związku 
z koniecznością zabezpieczenia środków na TPD ( pkt 2-14). 

211.000,- 
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół -
w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu - Karta Nauczyciela ( pkt 15-17). 

20.000,- 
Zmniejszanie wydatków w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w związku 
ze zmianą klasyfikacji § 3030 i § 4210 na § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ( pkt 18,19). 

Ad.§6 
Zwiększenie wydatków budżetowych 

100.000,- 
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - § 4300 - Zakup usług 
pozostałych - w związku ze zwiększeniem dochodów z tyt. opłat komunikacyjnych ( pkt 1). 

300.000,- 
Zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne, w związku ze zmianą 
klasyfikacji z § 2560- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodz. publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej na § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych( pkt 2). 

150.000,- 
Zwiększenie wydatków w dziale 853 rozdz. 85301- Placówki opiekuńczo - wychowawcze , 
§ 2540- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły lub innej placówki opiekuńczo-
wychowawczej - zabezpieczenie środków na TPD (pkt 3). 

211.000.- 
Zwiększenie wydatków w dziale 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - tytułem spłaty kredytu 
zaciągniętego na Kartę Nauczyciela (pkt 4,5). 

20.000,- 
Zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi -
zmiana z § 3030 i § 4210 na § 2560 - dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej (pkt 6). 

19.133,- 
Zwiększenie wydatków w dziale 757 rozdz. 75704 - Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji 
-w związku z poręczeniem spłaty kredytu za ZP ZOZ, rata 2001 r. ( pkt 7). 
 
 
 

 


