Uchwała Nr CXXXIII/76/08
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 CXXXIII/76/08
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 15 lipca 2008 r.

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
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 161.578,1. Dz. 750 rozdz. 75011 § 2120 5.643,- Urzędy wojewódzkie /powierzone/
2. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 31.935,- KPPSP /zlecone/
3. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2130 70.000,-Placówki op. –wychowawcze/własne/
4. Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 54.000,- Domy pomocy społecznej
Zmniejszenie wydatków
1. Dz. 700 rozdz. 70005
2. Dz. 750 rozdz. 75075
3. Dz. 801 rozdz. 80114
4. Dz. 801 rozdz. 80120
5. Dz. 801 rozdz. 80123
6. Dz. 801 rozdz. 80123
7. Dz. 854 rozdz. 85403
8. Dz. 852 rozdz. 85201
9. Dz. 852 rozdz. 85201

§2
budżetowych o kwotę 126.840,§ 4610 10.000,- Gosp. gruntami i nieruchom. /zlecone/
§ 4300 4.630,-Promocja jst /własne/
§ 4270 1.000,-Zesp. obsł. ekonom. –adm. szkół
§ 4210 210,- Licea ogólnokształacące
§ 4210 3.000,- Licea profilowane
§ 4260 3.000,- Licea profilowane
§ 4300 5.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow.
§ 3110 60.000,- Placówki op. – wychowawcze
§ 4010 40.000,- Placówki op. – wychowawcze

§3
Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 288.418,1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 10.000,- Gosp. gruntami i nieruchom. /zlecone/
2. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 4.800,- Urzędy wojewódzkie /powierzone/
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 725,- Urzędy wojewódzkie
4. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 118,- Urzędy wojewódzkie
5. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 4.630,- Promocja jst /własne/
6. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 21.799,- KPPSP /zlecone/
7. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4080 10.136,- KPPSP
8. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4700 1.000,- Zesp.obsł. ek.adm.szkół /własne/
9. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4170 210,- Licea ogólnokształcące
10. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 6.000,- Szkoły zawodowe
11. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 15.000,- Placówki op. - wychowawcze
12. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 5.000,- Placówki op. – wychowawcze
13. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 110.000,- Placówki op. – wychowawcze
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 40.000,- Placówki op. - wychowawcze
15. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 7.000,- Domy pomocy społecznej
16. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 4.000,- Domy pomocy społecznej
17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 43.000,- Domy pomocy społecznej
18. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4170 5.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Ad. § 1
Zwiększenie dochodów budżetowych
5.643,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie- na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 87/2008 z dnia 24.06.2008 r. z przeznaczeniem na realizację podpisanych aneksów w
2008 r. do porozumień w sprawie wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących
przyjmowania podań i wydawania paszportów (pkt 1).
31.935,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76/2008 z dnia 18.06.2008 r. z przeznaczeniem na wydatki
bieżące dla KPPSP w Otwocku ( pkt 2).
70.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie decyzji
Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2008 z dnia 04.07.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
zadań w zakresie osiągania standardów w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( pkt 3).
54.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202- domy pomocy społecznej - na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 81/2008 z dnia 20.06.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej
domów pomocy społecznej ( pkt 4).
Ad. § 2
Zmniejszenie wydatków budżetowych
10.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
§ 4610 z przeniesieniem na § 4300 celem uzupełnienia niedoboru na tym paragrafie ( pkt 1).

4.630,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst- § 4300 – zakup usług z przeniesieniem na §
4210 na zakup materiałów ( pkt2).
12.210,Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej (
pkt 3-7).
60.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 3110
z przeniesieniem na §§ rzeczowe na podstawie wniosku PCPR ( pkt 8).
40.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- § 4010
z przeniesieniem na § 4270 na podstawie wniosku PCPR ( pkt 9).
Ad. § 3
Zwiększenie wydatków budżetowych
10.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
§ 4300 – uzupełnienie niedoboru środków na tym paragrafie ( pkt 1).
5.643,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie- na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 87/2008 z dnia 24.06.2008 r. z przeznaczeniem na realizację podpisanych aneksów w
2008 r. do porozumień w sprawie wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących
przyjmowania podań i wydawania paszportów (pkt 4).
4.630,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst- § 4210 na zakup materiałów w ramach promocji
( pkt 5).
31.935,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76/2008 z dnia 18.06.2008 r. z przeznaczeniem na wydatki
bieżące dla KPPSP w Otwocku ( pkt 6-7).
12.210,Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej
konieczność zabezpieczenia bieżących potrzeb placówek ( pkt 8-10, 18).

–

110.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 ( pkt 13) na podstawie:
70.000,- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2008 z dnia 04.07.2008 r. z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych
40.000,-na podstawie wniosku PCPR- środki przeznaczone na wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w
związku z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych .
60.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze§ 4210 – zakup oleju opałowego oraz wyposażenia , § 4220 – wzrost cen żywności, § 4300 – wzrost
wydatków z tytułu korzystania przez placówki z samochodów / noty PCPR / oraz media ( pkt 11-12,14).
54.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202- domy pomocy społecznej - na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 81/2008 z dnia 20.06.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej
domów pomocy społecznej ( pkt 15-17).

