Uchwała Nr CXVII/69/08
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.
UCHWAŁA Nr CXVII/69/08
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
Z DNIA 20.05.2008
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 9 ust 7 uchwały Nr
93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008
rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:
§1
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 137.536,1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 - 137.536,-Gosp. grunt, i nieruchom./zlecone/
§2
Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 42.250,1.Dz. 710 rozdz. 71015 §4040 - 4.164,- Nadzór budowlany / zlecone/
2.Dz. 750 rozdz. 75011 §4040 - 4.134,- Urzędy wojewódzkie /własne/
3.Dz. 750 rozdz. 75019 §4300 - 2.000,- Rady powiatów
4.Dz. 750 rozdz. 75020 §4040 - 17.562,-Starostwo powiatowe
5.Dz. 750 rozdz. 75020 §4370 - 5.000,- Starostwo powiatowe
6.Dz. 801 rozdz. 80114 §4300 - 6.000,- Zesp. obsł. ekonom. - adm. szkół
7.Dz. 854 rozdz. 85407 §4240 - 900,- Placówki wychów, pozaszkolnego
8.Dz. 854 rozdz. 85407 §4280 - 950,- Placówki wychów, pozaszkolnego
9.Dz. 854 rozdz. 85407 §4410 - 340,- Placówki wychów, pozaszkolnego
10.Dz. 854 rozdz. 85407 §4740 - 700,- Placówki wychów, pozaszkolnego
11.Dz. 854 rozdz. 85407 §4750 - 200,- Placówki wychów, pozaszkolnego
12.Dz. 700 rozdz. 70005 §4300 - 300,- Gosp. grunt, i nieruchom./zlecone/
§3
Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 179.786,1.Dz. 700 rozdz. 70005 §4580 - 1.634,-Gosp. grunt, i nieruchom./zlecone/
2.Dz. 700 rozdz. 70005 §4590 - 136.202,- Gosp. grunt, i nieruchom.
3.Dz. 710 rozdz. 71015 §4010 - 2.000,- Nadzór budowlany
4.Dz. 710 rozdz. 71015 §4020 - 2.164,- Nadzór budowlany
5.Dz. 750 rozdz. 75011 §4740 - 4.134,- Urzędy wojewódzkie /własne/
6.Dz. 750 rozdz. 75019 §4740 - 2.000,- Rady powiatów
7.Dz. 750 rozdz. 75020 §4140 - 17.562,- Starostwo powiatowe
8.Dz. 750 rozdz. 75020 §4350 - 3.000,- Starostwo powiatowe
9.Dz. 750 rozdz. 75020 §4740 - 2.000,- Starostwo powiatowe
10.Dz. 801 rozdz. 80114 §4210 - 5.000,- Zesp. obsl. ekonom. - adm. szkół /własne/
11.Dz. 801 rozdz. 80114 §4700 - 1.000,- Zesp. obsł. ekonom. - adm. szkół
12.Dz. 854 rozdz. 85407 §4270 - 2.292,- Placówki wychów, pozaszkolnego
13.Dz. 854 rozdz. 85407 §4350 - 310,- Placówki wychów, pozaszkolnego
14.Dz. 854 rozdz. 85407 §4360 - 488,- Placówki wychów, pozaszkolnego
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Ad.§1
Zwiększenie dochodów budżetowych
137.536,Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- na podstawie
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 14.05.2008 r. z przeznaczeniem na uregulowanie
odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami ( pkt 1).
Ad. §2
Zmniejszenie wydatków budżetowych
4.164,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015 - nadzór budowlany- na podstawie wniosku PINB z dnia 16.05.
2008 r. ( pkt 1).
4.134,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie- z przeniesieniem na § 4740 zakup
materiałów papierniczych ( pkt 2).
2.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75019 - Rady powiatów - z przeniesieniem na § 4740 zakup
materiałów papierniczych ( pkt 3).
22.562,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwo powiatowe- z przeniesieniem na §§4140, 4350,
4740 (pkt 4-5).
9.090,Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych z przeniesieniem na poszczególne §§ na podstawie
wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 16.05.208 r. ( pkt 6-11).

wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 16.05.208 r. ( pkt 6-11).
300,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami-§ 4300 z
przeniesieniem na § 4580 - pozostałe odsetki ( pkt 12).
Ad. §3
Zwiększenie wydatków budżetowych
137.836,Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- na podstawie
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 14.05.2008 r. z przeznaczeniem na uregulowanie
odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami w tym : 1.334,- tytułem odsetek (pkt 1) 136.202,- tyt.
odszkodowań (pkt 2)
300,- zwiększenie § 4580 wynika z przeniesienia środków w tym rozdziale w związku z brakującą kwotą na
wypłatę odsetek od odszkodowań (pkt 1).
4.164,Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - § 4010 i § 4020 w związku z planowaną
podwyżką wynagrodzeń w administracji rządowej ( pkt 3-4).
4.134,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie- § 4740 zakup materiałów papierniczychuzupełnienie niedoboru środków w tym paragrafie ( pkt 5).
2.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 - Rady powiatów - § 4740 zakup materiałów papierniczych (pkt
6).
22.562,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwo powiatowe - §§ 4140, 4350, 474 uzupełnienie
niedoboru środków w tych §§ ( pkt 7-9).
9.090,Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych 80114 i 85407 w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na konserwację, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia oraz zakup
tonerów ( pkt 10-14).

