
Uchwała nr 195/XXXII/09
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2009.

UCHWAŁA NR 195/XXXII/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 30 czerwca 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 jednolity 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 26.960.076,-
1.Dz. 600 rozdz.60014 § 6298 - 26.962,- Drogi publiczne powiatowe /własne/
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 203.420,-Drogi publiczne powiatowe
3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 - 722.086,- Drogi publiczne powiatowe
4.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6260 - 163.970,- KPPSP
5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6298 - 3.164.720,- KPPSP
6.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6298 - 3.943.226,- Licea ogólnokształcące
7.Dz. 854 rozdz. 85403 § 6298 - 11.979.633,- Spec.ośrodki szkolno-wych.
8.Dz. 801 rozdz. 80195 § 2008 - 456.059,- Pozostała działalność
9.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 - 6.300.000,- Gosp. gruntami i nieruchom.

§ 2.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2.355.899,-
1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 645.000,- Drogi publiczne powiatowe /własne/
2.Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 - 182.667,- Różne rozliczenia finansowe
3.Dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 - 2.960,- Rehabilitacja zawodowa i społeczna
4.Dz. 801 rozdz. 80120 § 2710 - 20.000,- Licea ogólnokształcące
5.Dz. 853 rozdz. 85333 § 2008 - 68.314,- Powiatowe urzędy pracy
6.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6260 - 40.000,- Drogi publiczne powiatowe
7.Dz. 801 rozdz. 80146 § 2008 - 185.197,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
8.Dz. 801 rozdz. 80130 § 2008 - 270.862,-Szkoły zawodowe
9.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6298 - 875.899,-Drogi publiczne powiatowe
10.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6260 - 65.000,- Domy pomocy społecznej

§ 3.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 34.978.577,-
1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 - 200.000,- Drogi publiczne powiatowe /własne/
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 2.479.849,- Drogi publiczne powiatowe
3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6058 - 7.482.608,- Drogi publiczne powiatowe
4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6059 - 1.636.139,- Drogi publiczne powiatowe
5.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 - 6.000,- Starostwo powiatowe
6.Dz. 750 rozdz. 75075 § 2820 - 10.500,- Promocja jst
7.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4350 - 5.000,- KPPSP /zlecone/
8.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4360 - 7.200,-KPPSP
9.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6068 - 3.164.720,-KPPSP /własne/
10.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6069 - 163.970,-KPPSP
11.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6588 - 3.943.226,- Licea ogólnokształcące
12.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6589 - 660.863,- Licea ogólnokształcące
13.Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 - 450.000,- Szpitale ogólne
14.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4177 - 2.855,- Pozostała działalność
15.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4307 - 2.270,- Pozostała działalność
16.Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 - 50.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
17.Dz. 854 rozdz. 85403 § 6058 - 11.979.633,-Spec. ośrodki szkolno-wych.
18.Dz. 854 rozdz. 85403 § 6059 - 2.094.053,-Spec. ośrodki szkolno-wych.
19.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 - 2.150,- PCPR
20.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4179 - 1.656,- PCPR
21.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4218 - 6.459,- PCPR
22.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4309 - 67.867,- PCPR
23.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4010 - 6.869,- Powiatowy urząd pracy
24.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 - 1.043,- Powiatowy urząd pracy
25.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 - 169,- Powiatowy urząd pracy
26.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4410 - 525,- Powiatowy urząd pracy
27.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4440 - 300,- Powiatowy urząd pracy
28.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4700 - 3.150,- Powiatowy urząd pracy
29.Dz. 921 rozdz. 92105 § 2710 - 5.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
30.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 - 15.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
31.Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 - 1.000,- Pozostała działalność
32.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4118 - 19.046,- Pozostała działalność
33.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4119 - 2.853,- Pozostała działalność
34.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4128 - 3.041,- Pozostała działalność
35.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4129 - 456,- Pozostała działalność
36.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4178 - 325.978,- Pozostała działalność
37.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4179 - 51.906,- Pozostała działalność
38.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4218 - 4.966,- Pozostała działalność
39.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4219 - 784,- Pozostała działalność
40.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4248 - 17.525,- Pozostała działalność
41.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4249 - 2.755,- Pozostała działalność
42.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4308 - 77.468,- Pozostała działalność
43.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4309 - 12.425,- Pozostała działalność
44.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4378 - 3.039,- Pozostała działalność
45.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4379 - 481,- Pozostała działalność
46.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4438 - 4.996,- Pozostała działalność
47.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4439 - 784,- Pozostała działalność

§ 4.



Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 5.180.883,-
1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 2.560.000,- Drogi publiczne powiatowe /własne/
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6059 - 619.452,- Drogi publiczne powiatowe
3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6610 - 500.000,- Drogi publiczne powiatowe
4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 - 180.000,- Drogi publiczne powiatowe
5.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4260 - 30.000,- Drogi publiczne powiatowe
6.Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 - 1.000,- Promocja jst
7.Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 - 9.500,- Promocja jst
8.Dz. 750 rozdz. 75075 § 6060 - 6.000,- Promocja jst
9.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4370 - 12.200,- KPPSP /zlecone/
10.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4170 - 5.000,- Licea ogólnokształcące /własne/
11.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 - 15.000,- Licea ogólnokształcące
12.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 - 400.000,- Szkoły zawodowe
13.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 - 2.855,- Pozostała działalność
14.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 - 2.270,- Pozostała działalność
15.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2910 - 4.101,- Placówki opiekuńczo-wychow.
16.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4308 - 68.842,-PCPR
17.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4309 - 7.140,-PCPR
18.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 - 2.150,-Pozostała działalność
19.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4018 - 38.923,- Powiatowy urząd pracy
20.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4019 - 6.869,- Powiatowy urząd pracy
21.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4118 - 5.913,- Powiatowy urząd pracy
22.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4119 - 1.043,- Powiatowy urząd pracy
23.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4128 - 953,- Powiatowy urząd pracy
24.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4129 - 169,- Powiatowy urząd pracy
25.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4418 - 2.975,- Powiatowy urząd pracy
26.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4419 - 525,- Powiatowy urząd pracy
27.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4448 - 1.700,- Powiatowy urząd pracy
28.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4449 - 300,- Powiatowy urząd pracy
29.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4708 - 17.850,- Powiatowy urząd pracy
30.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4709 - 3.150,- Powiatowy urząd pracy
31.Dz. 921 rozdz. 92105 § 2310 - 15.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
32.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4170 - 2.500,- Pozost. zadania w zakresie kultury
33.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 - 5.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
34.Dz. 926 rozdz. 92605 § 4170 - 6.000,- Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu
35.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4118 - 3.514,- Szkoły zawodowe
36.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4119 - 516,- Szkoły zawodowe
37.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4128 - 562,- Szkoły zawodowe
38.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4129 - 83,- Szkoły zawodowe
39.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4178 - 73.357,- Szkoły zawodowe
40.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4179 - 10.768,- Szkoły zawodowe
41.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4218 - 3.008,- Szkoły zawodowe
42.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4219 - 442,- Szkoły zawodowe
43.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4248 - 11.406,- Szkoły zawodowe
44.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4249 - 1.674,- Szkoły zawodowe
45.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4308 - 173.870,- Szkoły zawodowe
46.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4309 - 25.523,- Szkoły zawodowe
47.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4378 - 1.849,- Szkoły zawodowe
48.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4379 - 271,- Szkoły zawodowe
49.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4438 - 3.296,- Szkoły zawodowe
50.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4439 - 484,- Szkoły zawodowe
51.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4118 - 1.938,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
52.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4119 - 342,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
53.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4128 - 316,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
54.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4129 - 55,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
55.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4178 - 55.381,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
56.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4179 - 9.773,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
57.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4218 - 3.485,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
58.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4219 - 615,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
59.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4248 - 6.120,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
60.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4249 - 1.080,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
61.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4308 - 115.067,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
62.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4309 - 20.308,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
63.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4378 - 1.190,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
64.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4379 - 210,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
65.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4438 - 1.700,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
66.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4439 - 300,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
67.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 - 40.000,-Drogi publiczne powiatowe
68.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 - 78.000,- Domy pomocy społecznej

§ 5.

Uchyla  się treść załącznika Nr 1 „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
183/XX/09 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 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.

§ 6.

Uchyla się treść załącznika Nr 2„Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” do uchwały Nr 183/XXIX/09 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej  uchwałę Nr 166//XXIX/09 z dnia 24 marca
2009 r. sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały Nr 183/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166//XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchyla się treść załącznika Nr 4„Zadania inwestycyjne w 2009 r.” do uchwały Nr 183/XXX/09 Rady Powiatu



Uchyla się treść załącznika Nr 4„Zadania inwestycyjne w 2009 r.” do uchwały Nr 183/XXX/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca w sprawie
uchwalenia  budżetu powiatu na  rok 2009 i  nadaje  mu się  nowe  brzmienie  jak w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchyla się treść załącznika Nr 3a „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” do
uchwały Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu
na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchyla się załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska” Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z  dnia 24 marca w sprawie  uchwalenia budżetu powiatu na rok
2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uchyla  się  uchwałę  Nr 187/XXX/09  Rady Powiatu  w  Otwocku  z  dnia  28  kwietnia  2009  r.  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołbiel na realizacje zadania: I Powiatowy Piknik Ludowy w związku
z niezaplanowaniem przez Gminę Kołbiel środków na dofinansowanie imprezy kulturalnej, gdyż zadanie to
nie będzie realizowane przez Gminę Kołbiel.

§ 12.

Uchyla się treść ust. 3 w § 3 do uchwały 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 o treści:
„Ustala  się  deficyt  budżetowy  w  kwocie  6.891.734,  który  zostanie  pokryty  kredytem  bankowym  w
wysokości 6.500.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 391.734 zł”.

§ 13.

Uchyla  się  § 7 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 o treści: „Ustala się roczny limit
dla  zobowiązań  z  tytułu  nowych  kredytów  i  pożyczek  zaciągniętych  na  sfinansowanie  przejściowego
deficytu  budżetu  w  kwocie  4.000.000  zł  oraz  limit  zobowiązań  z  tytułu  zaciągnięcia  kredytu  na
sfinansowanie  planowanego  na  2009 r.  deficytu budżetowego  w kwocie  6.500.000 zł niezbędnego  na
realizacje zadań inwestycyjnych w powiecie”.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

UZASADNIENIE

Ad. § 1
Zmniejszenie dochodów budżetowych
26.962,-

Zmniejszenie  dochodów w rozdziale  60014- drogi  publiczne powiatowe - w związku z nie  przyznaniem
dofinansowania ze środków unijnych na rok 2009 zaplanowanych na budowę mostu przez rzekę Świder w
ciągu ulic Świerczewskiego i Sikorskiego w Józefowie (pkt. 1).

203.420,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku ze zmniejszeniem
zaplanowanej dotacji z Gmin i modyfikacją zadania: Budowa ścieżki rowerowej w drogach powiatowych Nr
2765W w ul. Karczewskiej w Otwocku i Nr 2771W – ul. Mickiewicza w Karczewie (Etap I), Nr 2765W- ul
Kołłątaja w Otwocku (Etap II) oraz Nr 2765W – ul. Staszica i ul. Karczewskiej w Otwocku (Etap III) i ul.
Żeromskiego w Otwocku jak również na zadanie – Budowa drogi powiatowej Nr 2701W od km 0+000 do
km 2+800 w Majdanie i Izabeli  oraz na odcinku od km 5+273 do km 6+873 w Michałówku i Duchnowie,
gmina Wiązowna (pkt. 2).

722.086,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku ze zmniejszeniem
środków pochodzących z  Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Przebudowa na rondo skrzyżowania  ulic
Mieszka I (DP Nr 2715W) Kraszewskiego (DP nr 2762W) w Otwocku z Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych w związku z wybraniem oferty w przetargu niższej niż zaplanowano ( pkt. 3).

163.970,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75411-KPPSP – dotacje z funduszy celowych (WFOŚIGW) w związku z
przesunięciem realizacji zakupów w złożonym wniosku o dofinansowanie na rok 2010 (pkt. 4).

3.164.720,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75411 – KPPSP – w związku z przesunięciem dofinansowania zakupów
ze środków unijnych na rok 2010 w złożonym wniosku ( pkt. 5).

3.943.226,-



3.943.226,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale  80120- licea ogólnokształcące – zmniejszenie środków unijnych na
zadanie:  Rewitalizacja  i  modernizacja  obiektu  Zespołu  Szkół Ogólnokształcących  ul.  Filipowicza  9  w
Otwocku w związku z przesunięciem dofinansowania  na rok 2010 i  2011 środków unijnych w złożonym
wniosku (pkt. 6).

11.979.633,-
Zmniejszenie  dochodów  w  rozdziale  85403  –  specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze-  zmniejszenie
środków unijnych na zadanie: Modernizacja ( w tym termo-) i  rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego  ul.  Majowa  17/19  w  Otwocku  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  w  związku  z
przesunięciem dofinansowania w złożonym wniosku na rok 2010 i 2011 (pkt. 7).

456.059,-
Zmniejszenie  dochodów  w  rozdziale  80195  na  trzy  projekty  oświatowe  z  POKL  Kapitał  Ludzki  i
przeniesienie ich do rozdziału 80130 i 80146 – korekta rozdziałów (pkt. 8).

6.300.000,-
Zmniejszenie  dochodów w rozdziale  70005- gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami  – w §  0770  ze
sprzedaży  nieruchomości  w  §  0770  ze  sprzedaży  nieruchomości  w  Kołbieli  w  związku  z
prawdopodobieństwem nie dojścia do skutków transakcji sprzedaży w bieżącym roku (pkt. 9).

Ad. § 2
Zwiększenie dochodów budżetowych

645.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumień (pkt.
1):

Gmina Karczew
80.000 - Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk w Sobiekursku

100.000 -Przebudowa chodników na drodze powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie

60.000 - Przebudowa chodników na drodze powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów - Brzezinka - Całowanie
w Janowie i Brzezince

55.000 -Przebudowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2729W w Glinkach

Gmina Celestynów
40.000 - Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2718W – ul. Jankowskiego w Celestynowie

20.000 – Budowa  ciągu  pieszo  - rowerowego  w drodze  powiatowej  Nr 2713W  Regut  -  Celestynów -
Dąbrówka - Glina - Wola Karczewska z Celestynowa do Otwocka

Gmina Wiązowna
60.000 - Budowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska – Kruszówiec w Woli Karczewskiej

15.000 - Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2705W - po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul.
Kościelnej w Wiązownie wraz z dokumentacją

15.000 - Wykonanie dokumentacji  projektowej budowy chodnika w ul. Szkolnej w drodze powiatowej Nr
2702W, od drogi krajowej Nr 2 do ostatnich zabudowań włącznie w Wiązownie

50.000 - Wykonanie nakładki asfaltowej w drodze powiatowej nr 2705W na odcinku od ul. Lubelskiej do
rzeki Mienia - ul. Kościelna w Wiązownie

Gmina Otwock
100.000 - Budowa parkingu w ul. Armii Krajowej w Otwocku przy Sądzie Rejonowym
Gmina Kołbiel
50.000 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 2737W w Sępochowie

182.667,-
Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  75814–  różne  rozliczenia  finansowe  –  niewykorzystane  wydatki
niewygasające  z  zadania:  Budowa  wspólnej  siedziby  Starostwa  i  PUP  -  przygotowanie  terenu  pod
inwestycję /rozbiórka zdewastowanego budynku poszpitalnego przy ul. Wąskiej/(pkt. 2).

2.960,-
Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  85311  –  rehabilitacja  zawodowa  i  społeczna  –  na  podstawie
porozumienia  Nr S/ORiS/066/21/09  z  Miastem Stołecznym Warszawa  w  sprawie  ponoszenia  kosztów
rehabilitacji  mieszkańców  Miasta  Stołecznego  Warszawy  przebywających  w  WTZ  na  terenie  powiatu
otwockiego (pkt. 3).

20.000,-
Zwiększenie  dochodów w rozdziale 80120- licea ogólnokształcące – na podstawie porozumienia S/ORiS
/20/2009 z dnia 02.06.2009 r. z Miastem Otwock . Środki przeznaczone na dofinansowanie uroczystości
jubileuszowych z okazji 90- tej rocznicy istnienia Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w
Otwocku (pkt. 4).

68.314,-
Zwiększenie  dochodów w rozdziale  85333 - powiatowe  urzędy pracy –w związku z  nowym projektem
„Perspektywy – Nowa jakość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (pkt. 5).

40.000,-
Zwiększenie  dochodów w rozdziale  60014-drogi  publiczne  powiatowe  – na  podstawie  pisma Marszałka
Województwa Mazowieckiego Nr RW.RM.II./SW/3046.1-66/09 z dnia 29.06.2009 r. z przeznaczeniem na
„Budowę drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka – Poręby na odcinku od km 3+301 do km 3+445” środki
pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
( pkt. 6).

185.197,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 80146 – dokształcanie i  doskonalenie nauczycieli- korekta rozdziałów
(pkt. 7).

270.862,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130- szkoły zawodowe – korekta rozdziałów (pkt. 8).

875.899,-
Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  60014  –  drogi  publiczne  powiatowe  –  ze  środków  unijnych  na
następujące zadania (pkt. 9):

578.365,- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych Nr 2765W ul. Staszica, ul. Karczewskiej
oraz ciągu pieszo - rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2765W ul. Kołłątaja, Staszica oraz Nr 2764W



oraz ciągu pieszo - rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2765W ul. Kołłątaja, Staszica oraz Nr 2764W
ul. Żeromskiego w Otwocku, gmina Otwock, Powiat Otwocki

255.017,- Przebudowa i  budowa drogi  powiatowej nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w
miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki

42.517,- Przebudowa mostu na rzece  Świder w ciągu drogi  powiatowej nr 2710W w km 2+436 w Woli
Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki

65.000,-
Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  85202  –  domy  pomocy  społecznej  –z  dotacji  WFOŚIG  na
termodernizację DPS Anielin ( 50% wartości zadania ) ( pkt. 10).

Ad. § 3
Zmniejszenie wydatków budżetowych

200.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe – z § 4300 przyznanych w budżecie
w kwocie 250.000 zł na uregulowanie stanu prawnego dróg powiatowych ( pkt. 1).

2.479.849,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , w tym (pkt. 2) :

1.424.209 – Przebudowa na  rondo skrzyżowania  ulic Mieszka  I  (DP  Nr 2715W) Kraszewskiego  (DP  nr
2762W) w Otwocku

1.055.640 - Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2+436 w Woli
Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat Otwock

7.482.608,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - /środki unijne/
( pkt. 3):

2.913.966 - Przebudowa na rondo skrzyżowania  ulic Mieszka I  (DP Nr 2715W) i  Kraszewskiego (DP nr
2762W) w Otwocku

26.962  -  Budowa  mostu  przez  rzekę  Świder  w  km  0+933,36  wraz  z  dojazdami,  łączącego  ul.
Świerczewskiego  w Otwocku z  ul.  Sikorskiego  w Józefowie  (Etap  I),  gmina  Otwock i  Józefów powiat
otwocki

474.892 - Budowa ścieżki rowerowej w drogach powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej w Otwocku i nr
2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie (Etap I), Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku (Etap II) oraz nr 2765W
- ul. Staszica i ul. Karczewskiej w Otwocku (Etap III) i – ul/. –Żeromskiego w Otwocku

451.962 – Przebudowa części ciągu drogowego droga powiatowa Nr 2714W w Celestynowie i Dąbrówce na
odc. od km 0+000 do km 1+250 oraz dr. pow. Nr 2722W i Nr 2715W w Starej Wsi, Pogorzeli i Otwocku na
odc. od km 0+000 do km 3+435, gmina Celestynów i Otwock – dokumentacja

146.217 Przebudowa ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 2715W w Dyzinie, Glinie, Pogorzeli na odcinku
od km 1+716 do km 5+214, gmina Celestynów, powiat otwocki

1.803.462 - Budowa drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie Kościelnej i Kącku na odc. od km 1+180 do
km 5+100 oraz drogi powiatowej Nr 2708W w Pęclinie i Dziechcińcu na odc. od km 2+500 do km 3+237,
gmina Wiązowna, powiat otwocki (Etap I)

1.493.005 Budowa drogi powiatowej Nr 2701W od km 0+000 do km 2+800 w Majdanie i Izabeli oraz na
odcinku od km 5+273 do km 6+873 w Michałówku i Duchnowie, gmina Wiązowna, powiat otwocki

172.142 - Przebudowa ciągu drogowego drogi powiatowej nr 2716W w Jatnem i Dyzinie na odcinku od km
0+000 do km 1+954 oraz drogi powiatowej Nr 2715W w Dyzinie i Celestynowie na odcinku od km 5+214
do km 7+424

1.636.139,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wycofanie udziału własnego (
pkt. 4):

514.230 - Przebudowa  na  rondo  skrzyżowania  ulic Mieszka  I  (DP  Nr 2715W) i  Kraszewskiego  (DP  nr
2762W) w Otwocku

184.758  -  Budowa  mostu  przez  rzekę  Świder  w  km  0+933,36  wraz  z  dojazdami,  łączącego  ul.
Świerczewskiego  w Otwocku z  ul.  Sikorskiego  w Józefowie  (Etap  I),  gmina  Otwock i  Józefów,  powiat
otwocki

83.804 - Budowa ścieżki  rowerowej w drogach powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej w Otwocku i  nr
2771W  - ul.  Mickiewicza w Karczewie  (Etap I),  Nr 2765W  - ul.  Kołłątaja  w Otwocku (Etap II) oraz  Nr
2765W - ul. Staszica i ul. Karczewskiej w Otwocku (Etap III) i ul. Żeromskiego w Otwocku

288.258 - Budowa drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie Kościelnej i Kącku na odc. od km 1+180 do
km 5+100 oraz drogi powiatowej Nr 2708W w Pęclinie i Dziechcińcu na odc. od km 2+500 do km 3+237,
gmina Wiązowna, powiat otwocki (Etap I)

565.089 - Budowa drogi powiatowej Nr 2701W od km 0+000 do km 2+800 w Majdanie i Izabeli oraz na
odcinku od km 5+273 do km 6+873 w Michałówku i Duchnowie, gmina Wiązowna, powiat otwocki

6.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
z  przeniesieniem do  rozdziału  92605  -  §  4170  zabezpieczenie  środków na  wypłatę  umów zleceń  dla
koordynatora sportu (pkt. 5).

10.500,-
Zmniejszenie  wydatków  w  rozdziale  75075  –  promocja  jst  -  §  2820  w związku  z  brakiem ofert  od
stowarzyszeń na realizację imprez ofert na Czwartki Lekkoatletyczne i Memoriał im. Ślusarskiego (pkt. 6).

12.200,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75411 – KPPSP- na podstawie wniosku z dnia 02.06.2009 r. (pkt. 7-8).

3.164.720,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75411 – KPPSP- w związku ze zmniejszeniem środków unijnych na
zadanie:  Wsparcie  techniczne  systemu ratowniczo-gaśniczego  w zakresie  ratownictwa  ekologicznego i
chemicznego na terenie powiatu otwockiego - zakup samochodów pożarniczych sprzętu ratowniczego dla
KPPSP w Otwocku w 2009 r. i przesunięcie dofinansowania w złożonym wniosku na 2010 r. (pkt. 9).



163.970,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75411 – KPPSP- w związku z brakiem potrzeb na środki z WFOŚIGW w
2009  r.  na  zadanie:  Wsparcie  techniczne  systemu  ratowniczo-gaśniczego  w  zakresie  ratownictwa
ekologicznego i  chemicznego na terenie powiatu otwockiego - zakup samochodów pożarniczych sprzętu
ratowniczego dla KPPSP w Otwocku i przesunięcie potrzeb na 2010 r. (pkt. 10).

3.943.226,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – w związku z nieotrzymaniem na rok
2009  środków  unijnych  na  zadanie  :  Rewitalizacja  i  modernizacja  obiektu  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku i przesunięcie dofinansowania w złożonym wniosku na lata
2010 -2011 (pkt. 11).

660.863,-
Zmniejszenie  wydatków w  rozdziale  80120  –  licea  ogólnokształcące  –  wycofanie  udziału  własnego  w
związku z nieotrzymaniem na rok 2009 środków unijnych na zadanie: Rewitalizacja i modernizacja obiektu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku (pkt.12).

450.000,-
Zmniejszenie  wydatków w rozdziale  85111 – szpitale  ogólne  - na  zadania  i  zakupy inwestycyjne  dla
ZPZOZ w związku z niższymi kosztami termomodernizacji i częściową zmianą zadań (pkt. 13).

5.125,-
Zmniejszenie  wydatków  w  rozdziale  80195  –  pozostała  działalność-  na  podstawie  wniosku  Oświaty
Powiatowej 17.06.2009 r. (pkt. 14-15).

50.000,-
Zmniejszenie  wydatków  w  rozdziale  85201  –  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  –  w  związku  z
wycofaniem zadania: Termomodernizacja budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny w Józefowie ul. Piłsudskiego
22 (pkt. 16).

11.979.633,-
Zmniejszenie  wydatków  w  rozdziale  85403–  specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze  –  w  związku  z
nieotrzymaniem na  rok 2009 środków unijnych na  zadanie: Modernizacja  (w tym termo-) i  rozbudowa
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul. Majowa 17/19 w Otwocku wraz z zagospodarowaniem
terenu i przesunięcie potrzeb na lata 2010-2011
(pkt. 17).

2.094.053,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85403– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wycofanie udziału
własnego w związku z nieotrzymaniem na rok 2009 środków unijnych na zadanie: Modernizacja (w tym
termo-) i  rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul. Majowa 17/19 w Otwocku wraz z
zagospodarowaniem terenu
i przesunięcie potrzeb na lata 2010-2011 (pkt. 18).

78.132,-
Zmniejszenie  wydatków w rozdziale 85218 – PCPR – na podstawie  wniosku z  dnia 01.06.2009 r.  (pkt.
19-22).

12.056,-
Zmniejszenie  wydatków w rozdziale  85333 – powiatowe  urzędy pracy-  na  podstawie  wniosku PUP  w
Otwocku z dnia 08.06.2009 r. celem zabezpieczenia udziału własnego w programie unijnym (pkt. 23-28).

5.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – w związku z odmową
przyjęcia dotacji przez Gminę Kołbiel na organizacje I Powiatowego Pikniku Ludowego (pkt. 29).

15.000,-
Zmniejszenie  wydatków  w  rozdziale  92105  -  pozostałe  zadania  w  zakresie  kultury  –  §  4300  z
przeniesieniem do § 2310 na dofinansowanie dla Gminy Kołbiel  na VI Powiatowy Festiwal  Kultury (pkt.
30).

1.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale  92195 – pozostała działalność - § 6050 zadanie: Budowa pomnika
ofiar Katynia (pkt. 31).

528.503,-
Zmniejszenie wydatków na realizację trzech projektów unijnych „Przez angielski do wyższych kwalifikacji”,
„Znajomość języka  angielskiego  ważnym atutem zawodowym” i  „Nauka  i  współpraca  z  pracodawcą  to
przyszły sukces” rozdz.  80195  realizowanych  w Oświacie  Powiatowej  (pierwszy projekt)  i  ZSEG (dwa
kolejne) w związku z przeniesieniem do rozdziału 80146 i 80130 (pkt. 32-47).

Ad § 4
Zwiększenie wydatków budżetowych
2.560.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe (pkt. 1):

Środki własne powiatu -1.375.000,-

175.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W ulice Portowa, Rycerska i Mieszka w Otwocku

50.000,- Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 2759W  - ul.  Narutowicza  w Otwocku na  odc.  od przejazdu
kolejowego do ul. Poniatowskiego
50.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2767W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Józefowie

50.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2774W - ul. Wiślanej w Karczewie wraz z remontem mostu na
rzece Jagodziance

20.000,- Przebudowa chodników w drodze powiatowej Nr 2724W Wola Karczewska –Janów – Brzezinka –
Całowanie w Janowie i Brzezince

25.000,-  Budowa  ciągu  pieszo  -  rowerowego  w  drodze  powiatowej  nr 2713W  Regut  -  Celestynów -
Dąbrówka - Glina - Wola Karczewska z Celestynowa do Otwocka

50.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka - Kąty - Antoninek w Chrośnie

50.000,- Budowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska – Kruszówiec w Woli Karczewskiej

30.000,- Budowa parkingu w ul. Armii Krajowej w Otwocku przy Sądzie Rejonowym

170.000,- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania na rondo ul.



170.000,- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania na rondo ul.
Batorego/Matejki  wraz  z  ul.  Batorego  oraz  skrzyżowania  ulic  Batorego/Kraszewskiego  wraz  z  ul.
Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka w Otwocku

100.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W w Glinie od ul. Długiej do końca wsi Glina

150.000,- Przebudowa skrzyżowania na rondo w drogach powiatowych Nr 2715W ul. Armii Krajowej i  ul.
Narutowicza droga 2759W wraz z częściowym ułożeniem nakładki w ul. Armii Krajowej w Otwocku wraz z
dokumentacją

65.000,- Opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Świder w
ciągu drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku

40.000,- Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W w Glinkach

40.000,-Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk w Sobiekursku

60.000,-Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2771W – ul. Mickiewicza
w Karczewie

250.000,- Budowa drogi powiatowej Nr 2701W od km 0+000 do km 2+800 w Majdanie i Izabeli oraz na
odcinku od km 5+278 do km 6+873 w Michałówku i Duchnowie gm. Wiązowna – komponent „J”
Dotacje z gmin:

Gmina Celestynów -60.000,-
40.000 - Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 2718W – ul. Jankowskiego w Celestynowie

20.000 – Budowa  ciągu pieszo  -  rowerowego  w drodze  powiatowej  nr 2713W  Regut  -  Celestynów -
Dąbrówka - Glina - Wola Karczewska z Celestynowa do Otwocka

Gmina Wiązowna – 140.000,-
60.000 - Budowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska – Kruszówiec w Woli Karczewskiej

15.000 - Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2705W - po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul.
Kościelnej w Wiązownie wraz z dokumentacją

15.000 - Wykonanie dokumentacji  projektowej budowy chodnika w ul. Szkolnej w drodze powiatowej Nr
2702W, od drogi krajowej nr 2 do ostatnich zabudowań włącznie w Zakręcie

50.000 - Wykonanie nakładki asfaltowej w drodze powiatowej Nr 2705W na odcinku od ul. Lubelskiej do
rzeki Mienia - ul. Kościelna w Wiązownie

Gmina Otwock – 100.000,-
100.000 - Budowa parkingu w ul. Armii Krajowej w Otwocku przy Sądzie Rejonowym

Gmina Kołbiel -50.000,-
50.000 - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 2737W w Sępochowie

Gmina Karczew – 295.000,-
80.000,- Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk w Sobiekursku

100.000,-Przebudowa chodników w drodze powiatowej 2771W ul. Mickiewicza w Karczewie

60.000,- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej  Nr 2721W  Karczew-Janów-Brzezinka- całowanie w
Janowie i Brzezince

55.000,- Przebudowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2729W w Glinkach

Urząd Marszałkowski
500.000 – Budowa drogi powiatowej Nr 2701W od km 0+000 do km 2+800 w Majdanie i Izabeli oraz na
odcinku od  km 5+273 do  km 6+873 w Michałówku i  Duchnowie,  gmina  Wiązowna,  powiat  otwocki  –
komponent „J”

40.000,- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania: Budowę drogi powiatowej Nr
2706W Glinianka – Poręby na odcinku od km 3+301 do km 3+445”

619.452,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe – § 6059 wkład własny powiatu w
nast. zadania inwestycyjne ( pkt. 2):

20.242 Przebudowa części ciągu drogowego dr. pow. nr 2714W w Celestynowie i Dąbrówce na odc. od km
0+000 do km 1+250 oraz dr. pow. nr 2722W i Nr 2715W w Starej Wsi, Pogorzeli i Otwocku na odc. od km
0+000 do km 3+435, gmina Celestynów i Otwock – dokumentacja

599.210 Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi  powiatowej Nr 2710W  w km 2+436 w Woli
Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki

500.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe - § 6610 ( pkt. 3):

300.000 Dotacja dla Gminy Otwock na zakup masy bitumicznej na położenie pełnych nakładek na ulicach
(drogi  powiatowe),  w których prowadzone  są  prace  wodno-kanalizacyjne  przez  Urząd  Miasta  Otwocka
realizowanej na podstawie porozumień

200.000  Dotacja  dla  Gminy  Otwock  na  dofinansowanie  wykonania  dokumentacji  projektowej  budowy
mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami, łączącego ul. Świerczewskiego w Otwocku z
ul. Sikorskiego w Józefowie (Etap I), gmina Otwock i Józefów, powiat otwocki realizowanej na podstawie
porozumień.

180.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi  publiczne powiatowe - § 4210 – zakup materiałów do
remontów cząstkowych nawierzchni i części zapasowych do sprzętu (pkt. 4).

30.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  60014 – drogi  publiczne  powiatowe  -  § 4260 – zakup energii  do
sygnalizacji świetlnej (pkt. 5).

1.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (pkt.
6).

9.500,-



9.500,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst - § 4300 – wydatki promocyjne (pkt. 7).

6.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst - § 6060 zakup saksofonu (pkt. 8)

12.200,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie wniosku z dnia 02.06.2009 r. w celu
zabezpieczenie środków w § 4370 – usługi telefonii stacjonarnej
( pkt. 9).

20.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale 80120- licea ogólnokształcące – na podstawie porozumienia S/ORiS
/20/2009 z dnia 02.06.2009 r. z Miastem Otwock . Środki przeznaczone na dofinansowanie uroczystości
jubileuszowych z okazji 90- tej rocznicy istnienia Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w
Otwocku (pkt. 10-11).

400.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  80130 – szkoły zawodowe- § 6050 - Budowa boiska w ZS Nr 2 ul.
Pułaskiego 7 w Otwocku (pkt. 12).

5.125,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność na podstawie wniosku z dnia 17.06.2009
r.  konieczność  przesunięcia  wydatków  niezakwalifikowanych  przez  Narodową  Agencję  przy  końcowym
rozliczeniu Programu ”Leonardo da Vinci” (pkt. 13-14).

4.101,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  85201  –  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  –  zwrot  nadmiernie
pobranej dotacji za rok 2008 Powiat Tarnogórski, Sokołów Podlaski, Łuków (pkt. 15).

75.982,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – PCPR – na podstawie wniosku z dnia 01.06.2009 r. – korekta
§§ wydatków z cyfrą 9 na cyfrę 8 w kwocie 69.174,- ponieważ powiat nie finansuje udziału własnego w
2009 r. Środki te zostały wydane w 2008 r. zgodnie z umową i zostały w br. zrefundowane (pkt. 16-17).

2.150,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność – na podstawie wniosku z dnia 07.05.
2009 r. –środki przeznaczone na zakup nagród w tym m. in. na zakup roweru górskiego w kwocie 550 zł dla
laureata XXII Festiwalu Muzycznego „Piosenka w Świdrze” zgodnie z decyzją Zarządu ( pkt. 18).

80.370,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy – w związku z zatwierdzeniem projektu
”Nowe perspektywy – Nowa Jakość” współfinansowanego z EFS w tym:
12.056,- udział własny powiatu
68.314,- dofinansowanie z unii europejskiej
(pkt. 19-30).

15.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja celowa dla
Gminy Kołbiel na VI Powiatowy Festiwal Kultury – zadanie realizowane na podstawie porozumienia przez
Gminę (pkt. 31).

2.500,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  92105  -  pozostałe  zadania  w  zakresie  kultury  –  wynagrodzenia
prelegentów sesji Humanizm serca- historia Ireny Sendlerowej (pkt. 32).

5.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  92105 -  pozostałe  zadania  w zakresie  kultury – współrealizacja  I
Powiatowego Pikniku z PTTK i Sołectwem we wsi Kąty (pkt. 33).

6.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń dla koordynatora sportu (pkt. 34).

310.623,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – dwóch programów unijnych „Znajomość
języka angielskiego zwanym atutem zawodowym”, „Nauka i współpraca z pracodawcą to przyszły sukces” –
przez ZSEG w Otwocku (pkt. 35-50)
w tym:
270.862,- z dotacji unijnej
39.761,- - środki krajowe

217.880,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  80146  –  dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli  -  na  realizację
projektu „Przez angielski do wyższych kwalifikacji” przez Oświatę Powiatową w tym ( pkt. 51-66):
185.197,- z dotacji unijnej
32.683,- ze środków krajowych

40.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 –drogi publiczne powiatowe – na zakup małego ciągnika wraz z
osprzętem do utrzymania trawników przy chodnikach w miejsce samochodu dostawczego (pkt.67).

78.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej  – zadanie termodernizacyjnę DPS
Anielin w tym (pkt. 68):

13.000,- środki własne
65.000,-dotacja z WFOŚIGW

Ad. § 10
Zmiana załącznika wynika z wprowadzenia do wydatków funduszu niżej wymienionych zmian:

1.W § 4300 zaplanowano kwotę 4.000 zł na wynajem urządzeń do organizacji imprez integracyjnych jako
nagrody dla uczestników finału konkursu „ Klimat, Energia, Oszczędność” organizowanego na terenie Bazy
Muzeum Torfy przez Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzieńskiego.

2.W  § 6270 zaplanowano dotację  dla  Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i
Brudzieńskiego  na  budowę  wiaty  edukacyjnej  z  zapleczem  gospodarczym  do  prowadzenia  zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Baza „Torfy” - 13.000 zł.

3.W  §  6110  zaplanowano  sfinansowanie  części  zadania  inwestycyjnego  –  „Termomodernizacja  DPS
Anielin: - 39.000 zł.



Anielin: - 39.000 zł.

4.Z uwagi na koszt zadania przeniesiono zakup kojca dla psa Komendy Powiatowej Policji z § 4210 na §
6120.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak


