
Uchwała nr 183/XXX/09
uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2009.

UCHWAŁA NR 183/XXX/09
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

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 3 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), art.165, 166, 167,168 i 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.
Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 14.000,-
1. Dz. 801 rozdz. 80120 § 0970 14.000,- Licea ogólnokształcące (własne)
§ 2.
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 211.142,-
1. Dz. 750 rozdz. 75011 § 2120 18.000,- Urzędy wojewódzkie (powierzone)
2. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 89.492,- KPPSP (zlecone)
3. Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 67.650,- Różne rozliczenia finansowe (własne)
4. Dz. 801 rozdz. 80114 § 0970 14.000,- Zesp. obsł. ekonom.-adm. szkół
5. Dz. 851 rozdz. 85154 § 2710 7.000,- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6. Dz. 921 rozdz. 92195 § 6300 15.000,- Pozostała działalność (własne)
§ 3.
Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 116.566,-
1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 496,- Gosp. gruntami i nieruchom. (zlecone)
2. Dz. 750 rozdz. 75075 § 2710 2.000,- Promocja jst (własne)
3. Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 40.000,- Pozostała działalność
4. Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 42.400,- Rezerwy ogólne i celowe
5. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2910 670,-Placówki opiekuńczo-wychowawcze
6. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 25.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
7. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 6.000,- Promocja jst
§ 4.
Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 313.708,-
1. Dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 94.050,-Lokalny transport zbiorowy (własne)
2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 496,-Gosp. gruntami i nieruchom. (zlecone)
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 15.312,-Urzędy wojewódzkie (powierzone)
4. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 2.312,- Urzędy wojewódzkie
5. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 376,- Urzędy wojewódzkie
6. Dz. 750 rozdz. 75075 § 2820 2.000,- Promocja jst (własne)
7. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 89.492,-KPPSP (zlecone)
8. Dz. 852 rozdz. 85204 § 2910 670,- Rodziny zastępcze (własne)
9. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4300 7.000,-Specjalne ośrodki szkolno-wychow.
10. Dz. 921 rozdz. 92105 § 2710 25.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
11. Dz. 921 rozdz. 92116 § 2310 10.000,- Biblioteki
12. Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 55.000,- Pozostała działalność
13. Dz. 750 rozdz. 75075 § 2710 6.000,- Promocja jst
14. Dz. 750 rozdz. 75075 § 6060 6.000,-Promocja jst
§ 5.

1. W § 8 w ust. 4 uchwały Rady Powiatu w Otwocku Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 po słowach „Unii Europejskiej” dodaje się słowa „…i wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne”.
2. § 10 uchwały Rady Powiatu w Otwocku Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2009 otrzymuje Nr 9 a numeracja paragrafów od 11 do 15 zmniejsza się o jeden.
3. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2009 w dziale 921 rozdz. 92105 § 2820 w kolumnie „Dotacje” w miejsce kwoty 20.000,-
wpisuje się kwotę 9.500,-.

§ 6.

Uchyla  się treść załącznika Nr 6 „Plan zadań na 2009 rok realizowanych w drodze porozumień i  umów
między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) i innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz  między podmiotami  nie  zaliczanymi  do sektora finansów publicznych oraz  policją.” do uchwały Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i
nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Uchyla się treść załącznika Nr 7„Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” do uchwały Nr 166/XXIX/09 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje
mu się nowe brzmienie jak załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. W  załączniku Nr 4 do uchwały Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r. w
sprawie  uchwalenia  budżetu powiatu na  rok „Wydatki  na  programy i  projekty realizowane  ze  środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” uchyla się :
a) w pkt. 1 „Wydatki majątkowe” ppkt. 1.3 , 1.11 i 1.13 i nadaje im się nowe brzmienie a ponadto ppkt.
1.13 przenosi się do pkt. 2 „Wydatki bieżące” i nadaje mu się nr 2.6
b) w pkt. 2 „Wydatki bieżące” ppkt. 2.1, 2.2 i 2.3 i nadaje im się nowe brzmienie.
2. Załącznik Nr 4 po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchyla się treść załącznika Nr 3„Zadania inwestycyjne w 2009 r.” do uchwały Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się
nowe brzmienie jak załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz



Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

UZASADNIENIE
Ad. § 1
Zmniejszenie dochodów budżetowych

14.000,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – z przeniesieniem do rozdziału 80114
(pkt.1).

Ad. § 2
Zwiększenie dochodów budżetowych

18.000,-
Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  75011  –  urzędy  wojewódzkie  –  na  podstawie  decyzji  Wojewody
Mazowieckiego Nr 11/2009 z dnia 18.03.2009 r. z przeznaczeniem na realizację podpisanego porozumienia
w 2009 roku w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji  rządowej w zakresie przyjmowania
wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych (pkt. 1).

89.492,-
Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  75411  –  Komendy Powiatowe  Państwowej  Straży  Pożarnej  –  na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21/2009 z dnia 02.04.2009 r. z przeznaczeniem na wypłatę
nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy (pkt. 2).

67.650,-
Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  75814–  różne  rozliczenia  finansowe  –  niewykorzystane  wydatki
niewygasające z przeznaczeniem na zadanie Projekt „Wspólny bilet ZTM-KM”
w rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy (pkt. 3).

14.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (pkt. 4).
7.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- na podstawie porozumienia z
Miastem  Otwock.  Środki  na  przeprowadzenie  wyjazdowych  warsztatów  terapeutycznych  w  ramach
profilaktyki uzależnień (pkt. 5).

15.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 92195– pozostała działalność – na podstawie porozumienia z Miastem
Otwock. Środki na dofinansowanie budowy pomnika Ofiar Katynia (pkt. 6).

Ad. § 3
Zmniejszenie wydatków budżetowych

496,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i  nieruchomościami § 4300 utworzenie
nowego § 4480 – podatek od nieruchomości (pkt. 1).

2.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst – przesunięcie wydatków z § 2710 do § 2820 w
związku z organizacją Memoriału T. Ślusarskiego – zawody w skoku o tyczce przez Stowarzyszenie a nie
przez Miasto Otwock (pkt. 2).

40.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 – pozostała działalność- z przeniesieniem do rozdziału 92195
(pkt.3).

42.400,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 –rezerwy ogólne i celowe- z przeniesieniem do rozdziału( pkt.
4):
60004 – transport lokalny – 26.400,-
75075 – promocja jst – 6.000,-
92116- biblioteki – 10.000,-

670,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 2910 z przeniesieniem
do rozdziału 85204 – rodziny zastępcze (pkt. 5).

25.000,-
Zmniejszenie  wydatków  w  rozdziale  92105  –  pozostałe  zadania  w  zakresie  kultury  -  §  4300  z
przeniesieniem do § 2710 (pkt. 6).

6.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075- promocja jst - § 4210 z przeniesieniem do § 6060 (pkt. 7).

Ad. § 4
Zwiększenie wydatków budżetowych

94.050,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  60004-  lokalny  transport  zbiorowy-  niewykorzystane  wydatki
niewygasające w kwocie 67.650,- plus środki  z  rezerwy ogólnej  26.400,- z  przeznaczeniem na zadanie
Projekt „Wspólny bilet ZTM-KM” (pkt. 1).

496,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - § 4480 – w związku
z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości w ½ własności Skarbu Państwa nieruchomości położonej
w Otwocku przy ul. Wczasowej 26 (pkt. 2).



z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości w ½ własności Skarbu Państwa nieruchomości położonej
w Otwocku przy ul. Wczasowej 26 (pkt. 2).

18.000,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  75011  –  urzędy  wojewódzkie  –  na  podstawie  decyzji  Wojewody
Mazowieckiego Nr 11/2009 z dnia 18.03.2009 r. z przeznaczeniem na realizację podpisanego porozumienia
w 2009 roku w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji  rządowej w zakresie przyjmowania
wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych (pkt. 3-5).

2.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst –§ 2820 z przeznaczeniem – na dofinansowanie
w ramach konkursu organizacji Memoriału T. Ślusarskiego – zawody w skoku o tyczce (pkt. 6).

89.492,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  75411  –  Komendy Powiatowe  Państwowej  Straży  Pożarnej  –  na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21/2009 z dnia 02.04.2009 r. z przeznaczeniem na wypłatę
nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy (pkt. 7).

670,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze- § 2910 zwrot nadpłaty dotacji do Powiatu
Ostrowskiego za 2008 rok (pkt 8).

7.000,-
Zwiększenie  wydatków w  rozdziale  85403  –  specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze  -  na  podstawie
porozumienia a Miastem Otwock. Środki na przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów terapeutycznych w
ramach profilaktyki uzależnień dla SOSW ul. Majowa (pkt. 9).

25.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- § 2710
z przeznaczeniem na dofinansowanie (pkt. 10) :
5.000,- II Ogólnopolskiej Biesiady Strażackiej „Na Karczewskim Rynku” – Gmina Karczew
20.000,- Dożynki Powiatowe w Zambrzykowie Starym - Gmina Sobienie Jeziory

10.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 92116 – biblioteki  - § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na
zadania  bieżące  (biblioteka  powiatowa)  realizowane  na  podstawie  porozumień  (umów)  między
jednostkami samorządu terytorialnego (pkt. 11).

55.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 – pozostała działalność – środki przeznaczone
na  budowę  pomnika  Ofiar Katynia  na  terenie  przekazanym w użyczenie  Powiatowi  Otwockiemu przez
Parafię Rzymskokatolicką Zesłania Ducha Św. ul. Żeromskiego 7 w Otwocku (pkt. 12):
40.000,- środki z rozdziału 75095 – środki własne powiatu
15.000,- dotacja z Miasta Otwocka

6.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst – dotacja dla Miasta Otwocka na dofinansowanie
wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku do Stanów Zjednoczonych na Światową Olimpiadę
Kreatywności w zamian za promowanie powiatu poza granicami kraju (pkt. 13).

6.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  75075 – zakup saksofonu i  oddanie  w użyczenie  OSP  Karczew w
zamian za promowanie powiatu podczas występów Orkiestry OSP w różnych uroczystości z ich udziałem
(pkt.14).
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak


