
Uzasadnienie 
 
Ad. § 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe 
 
3.998,- (ust. 1) 
Zmniejsza się dochody w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne -  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2010 z dnia 15.11.2010 r. w związku z nadwyŜką 
środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów przebywających w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej. 
 
42,- (ust. 2) 
Zmniejsza się dochody w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. na wypłatę dodatków 
na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę 
socjalną w środowisku w 2010 r. 
 
Ad. § 2. Zwiększa się dochody budŜetowe 
 
3.203,- (ust. 1) 
Zwiększa się dochody w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – na podstawie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego Nr 344/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. z przeznaczeniem na zadania 
z zakresu administracji rządowej dotyczące przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia 
cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.  
 
6.600,- (ust. 2) 
Zwiększa się dochody w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 23.11.2010 r. z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej na pokrycie kosztów związanych z działaniami 
ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego 
sprzętu infrastruktury (m.in. straŜnice, budynki Komend Powiatowych PSP). 
 
80.370,- (ust. 3) 
Zwiększa się dochody w rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2010 z dnia 15.11.2010 r. z przeznaczeniem                    
na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 
 
20.240,- (ust. 4) 
Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 336/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. z przeznaczeniem na bieŜącą działalność 
środowiskowych domów samopomocy. 
 
54,- (ust. 5) 
Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy - z tytułu refundacji z 
Funduszu Pracy w celu sfinansowania kosztów przeprowadzenia w okresie 12.10-26.11.2010 r. 
badania ewaluacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL. 



Ad. § 3. Zmniejsza się wydatki budŜetowe 
 
40.000,- (ust. 1) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – celem 
przeniesienia brakujących środków do § 4300 na operaty szacunkowe nieruchomości dla róŜnych 
celów. 
 
11.471,- (ust. 2-8) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – przeniesienie środków między 
paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb, w tym między innymi: 
§ 4020 zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych ze względu na długotrwałe zwolnienie 
lekarskie, 
§ 4740 zmniejszenie wynika z oszczędności na zakupie materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 
 
459,- (ust. 9) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie – przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu 
wydatków do bieŜących potrzeb. 
 
3.998,- (ust. 10) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2010 z dnia 15.11.2010 r. w związku z nadwyŜką 
środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów przebywających w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej. 
 
42,- (ust. 11) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. na wypłatę dodatków 
na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę 
socjalną w środowisku w 2010 r. 
 
Ad. § 4. Zwiększa się wydatki budŜetowe 
 
40.000,- (ust. 1) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –  
przeniesienie środków między paragrafami w związku z planowanymi wydatkami na operaty 
szacunkowe nieruchomości dla róŜnych celów. 
 
11.471,- (ust. 2-4) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – przeniesienie środków między 
paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb, w tym między innymi: 
8.205,- § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników, 
2.079,- § 4210 na zakup materiałów i wyposaŜenia, 
1.187,- § 4300 na zakup usług pozostałych. 



3.203,- (ust. 5-7) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 344/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu 
administracji rządowej dotyczące przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca 
do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.  
 
459,- (ust. 8) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie – zabezpieczenie środków w § 4210 na zakup tonera do kserokopiarki. 
 
6.600,- (ust. 9) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 23.11.2010 r. z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej na pokrycie kosztów związanych z działaniami 
ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego 
sprzętu infrastruktury (m.in. straŜnice, budynki Komend Powiatowych PSP). 
 
80.370,- (ust. 10) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2010 z dnia 15.11.2010 r. z przeznaczeniem na 
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 
 
20.240,- (ust. 11-14) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 336/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. z przeznaczeniem na bieŜącą działalność 
środowiskowych domów samopomocy (m.in. na remont ogrodzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Otwocku). 
 
54,- (ust. 15) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy - z tytułu refundacji z 
Funduszu Pracy w celu sfinansowania kosztów przeprowadzenia w okresie 12.10-26.11.2010 r. 
badania ewaluacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL. 
 

Przewodnicząca Zarządu 
 
  Bogumiła Więckowska  


