
UCHWAŁA NR 112/XVIII/08
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2008.

UCHWAŁA NR 112/XVIII/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 26 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2008.

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 1,2 i pkt 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592  z  późn.  zm.),  art.165,  166,  167,168,  art.  184  ustawy z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 23.977,-
1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 10.000,- Drogi publiczne powiatowe (własne)
2.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 - 10.477,- Gosp. gruntami i nieruchom.
3.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0750 - 3.500,- Starostwo Powiatowe

§ 2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.581.495,-
1.Dz. 010 rozdz. 01008 § 2360 - 11,- Melioracje wodne (własne)
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 - 2.300,- Drogi publiczne powiatowe
3.Dz. 758 rozdz. 75802 § 6180 - 270.000,- Uzup.subw.og.dla jedn.sam. teryt.
4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6260 - 1.039.998,- Drogi publiczne powiatowe
5.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 214.000,- Drogi publiczne powiatowe
6.Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 - 40.000,- Gosp. gruntami i nieruchom.(zlecone)
7.Dz. 710 rozdz. 71012 § 0970 - 119,- Ośrodki dok. geod. i kartogr. (własne)
8.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0580 - 1.500,- Starostwo Powiatowe
9.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 - 8.892,- Starostwo Powiatowe
10.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0690 - 1.560,- Starostwo Powiatowe
11.Dz. 852 rozdz. 85204 § 0920 - 500,- Rodziny zastępcze
12.Dz. 852 rozdz. 85204 § 0970 - 2.615,- Rodziny zastępcze

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 392.893,-
1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 10.000,- Drogi publiczne powiatowe (własne)
2.Dz. 754 rozdz. 75414 § 4300 - 300,- Obrona cywilna (zlecone)
3.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 - 150.000,- Szkoły zawodowe(własne)
4.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 - 60.000,- Pozostała działalność
5.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4260 - 7.000,- Pozostała działalność
6.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 - 60.000,- Pozostała działalność
7.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 - 10.000,- Placówki op. –wychowawcze
8.Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 - 55.593,- Placówki op. –wychowawcze
9.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 - 40.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.

§ 4.

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.950.411,-
1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 1.253.998,- Drogi publiczne powiatowe(własne)
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6180 - 270.000,- Drogi publiczne powiatowe
3.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 - 40.000,- Gosp. gruntami i nieruchom.(zlecone)
4.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4110 - 202,- Starostwo Powiatowe (własne)
5.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4120 - 33,- Starostwo Powiatowe
6.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 - 1.325,- Starostwo Powiatowe
7.Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 - 300,- Obrona cywilna (zlecone)
8.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 - 277.000,-Szkoły zawodowe (własne)
9.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 - 10.000,- Placówki op. –wychow.
10.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2910 - 1.960,- Placówki op. –wychow.
11.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 - 10.000,- PCPR
12.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4260 - 10.000,- PCPR
13.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4280 - 1.000,- PCPR
14.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 - 8.000,- PCPR
15.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4350 - 1.000,- PCPR
16.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4410 - 2.593,- PCPR
17.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4430 - 5.000,- PCPR
18.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4610 - 500,- PCPR
19.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4700 - 2.500,- PCPR
20.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4740 - 5.000,- PCPR
21.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4750 - 10.000,- PCPR
22.Dz. 854 rozdz. 85403 § 6050 - 40.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.

§ 5.

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok” uchyla
się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 101/XVII/08 Rady Powiatu z dnia
29 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyla  się treść załącznika Nr 2„ Plan zadań na 2008 rok realizowanych w drodze porozumień i  umów
między jednostkami samorządowymi ( różnymi szczeblami) i innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz  podmiotami  nie  zaliczanymi  do  sektora  finansów  publicznych”  do  uchwały  Nr 101/XVII/08  Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008
roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.



§ 7.

Uchyla  się  treść załącznika  Nr 3  „  Przychody i  rozchody budżetu powiatu  związane  z  finansowaniem
deficytu w 2008 r.” do uchwały Nr 101/XVII/08 Rady Powiatu z  dnia  29 kwietnia  2008 r.  zmieniającej
uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i
nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1
Zmniejszenie dochodów budżetowych

10.000,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe. Kwota na zadanie „Przebudowa
drogi  powiatowej  Nr 2713W,  na  odcinku od  istniejącego  asfaltu  w  Woli  Duckiej  w kierunku do  Woli
Karczewskiej” , w uchwale Rady Gminy Wiązowna została zmniejszona w stosunku do pierwotnej pisemnej
deklaracji Wójta o 10.000 zł tj. do 40.000 zł (pkt 1).

13.977,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 § 0770 w związku z większym wykonaniem dochodów w innych
rozdziałach w stosunku do planu , a mniejszym wykonaniem niż zaplanowano w rozdziale 70005 § 0770 i
rozdziale 75020 § 0750 (pkt 2,3).

Ad. § 2
Zwiększenie dochodów budżetowych

15.937,-
Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w związku z większym wykonaniem dochodów w tych
rozdziałach niż zaplanowano (pkt 1-2,7-9, 11-12).

270.000,-
Zwiększenie  dochodów w rozdziale  75802 – uzupełnienie  subwencji  ogólnej  dla  jednostek samorządu
terytorialnego – na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29.05.2008 r.
(pkt 3).

1.039.998,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie
(pkt 4):
-pisma z Urzędu Marszałkowskiego Nr RW.OW.II./ES/6010.7-33/08 z dnia 30.04.2008 r.
(uchwała Sejmiku Woj. Mazowieckiego Nr 44/08 z dnia 31.03.2008 r.) z przeznaczeniem na następujące
zadania inwestycyjne

538.684,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W ciągu ulic Portowej –Rycerskiej – Mieszka I w Otwocku
(etap III )

193.482,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin – Wysoczyn – Szymanowice
(III etap)

267.832,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W Dąbrówka – Gózd- Kołbiel

-oraz decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego przyznającej dotacje z terenowego Funduszu Ochrony
gruntów Rolnych na realizację  zadania  pn.  „Budowa drogi  powiatowej  Nr 2706W  Glinianka- Poręby na
odcinku od km 3+081 do km 3+271” wysokości 40.000 zł.

214.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie
porozumień (pkt 5):

47.000,- Gmina Karczew – budowa chodnika we wsi  Sobiekursk – przy drodze powiatowej Nr 2726W  o
długości 229mb i pow. 470m²

167.000,- Gmina Wiązowna -wykonanie prac projektowych budowy drogi powiatowej 2701W:
Etap I od Duchnowa przez Góry Warszawskie w kierunku Michałówka
Etap II teren zabudowany w miejscowości Izabela i Michałówek – od Izabeli do Michałówka

40.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53/2008 z dnia 26.05.2008 r. (pkt 6).

1.560,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - § 0690- wpływy
z  różnych  opłat  –dodatkowe  wynagrodzenie  dla  radcy  prawnego  z  tyt.  zwrotu  kosztów  zastępstwa
procesowego / 65% kwoty zasądzonej przez Sąd na rzecz Skarbu Państwa/
(pkt 10).

Ad. § 3
Zmniejszenie wydatków budżetowych

10.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe. Kwota na zadanie „Przebudowa
drogi  powiatowej  Nr 2713W,  na  odcinku od  istniejącego  asfaltu  w  Woli  Duckiej  w kierunku do  Woli



Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe. Kwota na zadanie „Przebudowa
drogi  powiatowej  Nr 2713W,  na  odcinku od  istniejącego  asfaltu  w  Woli  Duckiej  w kierunku do  Woli
Karczewskiej” , w uchwale Rady Gminy Wiązowna została zmniejszona w stosunku do pierwotnej pisemnej
deklaracji Wójta o 10.000 zł tj. do 40.000 zł (pkt 1).

300,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75414 – obrona cywilna- § 4300 z przeniesieniem na
§ 4210 – z przeznaczeniem na zakup publikacji (pkt 2).

277.000,-
Zmniejszenie  wydatków  w  rozdziałach  oświatowych  80130  i  80195  na  podstawie  wniosku  Oświaty
Powiatowej  z  dnia  16.05.2008  r.  celem  zabezpieczenia  brakujących  środków  na  termomodernizację
budynku ZSZ Nr 2. ul. Pułaskiego 7 po uaktualnieniu kosztorysu inwestorskiego (pkt 3-6).

65.593,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201- placówki opiekuńczo-wychowawawcze na podstawie wniosku
PCPR z dnia 19.05.2008 r. celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące (pkt 7-8).

40.000,-
Zmniejszenie  wydatków  w  rozdziale  85403  –specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze-  na  podstawie
wniosku  Oświaty  Powiatowej  z  dnia  02.06.2008  r.  celem  zabezpieczenia  brakujących  środków  na
prowadzone zadanie inwestycyjne (pkt 9).

Ad. § 4
Zwiększenie wydatków budżetowych

1.253.998,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie
(pkt 1).:
-pisma z Urzędu Marszałkowskiego Nr RW.OW.II./ES/6010.7-33/08 z dnia 30.04.2008 r.
(uchwała Sejmiku Woj. Mazowieckiego Nr 44/08 z dnia 31.03.2008 r.) z przeznaczeniem na następujące
zadania inwestycyjne

538.684,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W ciągu ulic Portowej –Rycerskiej – Mieszka I w Otwocku
(etap III )

193.482,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin – Wysoczyn – Szymanowice
(III etap)

267.832,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W Dąbrówka – Gózd- Kołbiel

-na podstawie porozumień:

47.000,- Gmina Karczew – budowa chodnika we wsi  Sobiekursk – przy drodze powiatowej Nr 2726W  o
długości 229mb i pow. 470m²

167.000,- Gmina Wiązowna -wykonanie prac projektowych budowy drogi powiatowej 2701W:
Etap I od Duchnowa przez Góry Warszawskie w kierunku Michałówka
Etap II teren zabudowany w miejscowości Izabela i Michałówek – od Izabeli do Michałówka

-oraz decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego przyznającej dotację z Terenowego Funduszu Ochrony
gruntów Rolnych na realizację  zadania  pn.  „Budowa drogi  powiatowej  Nr 2706W  Glinianka- Poręby na
odcinku od km 3+081 do km 3+271” wysokości 40.000 zł.

270.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  60014 – drogi  publiczne powiatowe- na  podstawie  decyzji  Ministra
Finansów z dnia 29.05.2008 r. kwota 270.000,- z przeznaczeniem na przebudowę mostu p/rz Jagodziankę
ul. Częstochowska w Karczewie (pkt 2)

40.000,-
Zwiększenie  wydatków  w rozdziale  70005-  gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami  –  na  podstawie
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53/2008 z dnia 26.05.2008 r. na remonty w zasobach Skarbu Państwa
(pkt 3).

1.560,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe – w związku
z  koniecznością  wypłaty należności  tyt.  zastępstwa  procesowego  w sprawie  użytkowania  wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa (pkt 4-6).

300,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  75414  –  obrona  cywilna-  §  4210  –  z  przeznaczeniem na  zakup
publikacji fachowej (pkt 7).

277.000,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  80130  –  szkoły  zawodowe  –  środki  przeznaczone  na  planowaną
termomodernizację  Zespołu  Nr  2  w  Otwocku,  ul.  Pułaskiego  7  po  zaktualizowaniu  kosztorysu
inwestorskiego (pkt 8).

10.000,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  85201-placówki  opiekuńczo-wychowawcze-  §  4300  –  konieczność
zapłaty za noty z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dzieci z terenu powiatu otwockiego
przyjętych  w trybie  interwencji  doraźnej  do  Pogotowia  Opiekuńczego  Nr 2  przy ul.  Bonifacego  81  w
Warszawie (pkt 9).

1.960,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 § 2910- w związku z koniecznością zwrotu nadpłaty dotacji  w
2007 r. z powiatu Piaseczyńskiego przekazanej na dzieci w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej (pkt 10).

55.593,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie- w związku z niedoborem
środków na §§ rzeczowych w tym rozdziale (pkt 11-21).

40.000,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  85403  –  specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze-§  6050  –
zabezpieczenie środków w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Majowa w Otwocku na wydatki związane z
prowadzeniem inwestycji (pkt 22).


