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projekt Nr 4 
UCHWAŁA NR ……………. 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………….. 
 

w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        
22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. 

 
 
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 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.                      
z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), uchwały Nr 144/XX/16 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 
Otwockiego na 2017 rok, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Zmienia się dochody budżetowe: 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
600     Transport i ł ączność - 1 507 483,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe - 1 507 483,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

- 410 000,00 

    6430 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych powiatu 

- 1 097 483,00 

710     Działalność usługowa 60,00 
  71012   Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60,00 

    0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

60,00 

      Starostwo Powiatowe  60,00 

750     Administracja publiczna 2 000,00 
  75020   Starostwa powiatowe 0,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów - 10 000,00 

  75085   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 
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      Oświata Powiatowa 2 000,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 1 120,00 

  75421   Zarządzanie kryzysowe 1 120,00 

    6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

1 120,00 

      Starostwo Powiatowe  1 120,00 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

- 18 004,00 

  75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

0,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 4 000,00 

    0620 
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 
opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 

4 000,00 

  75622   
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

- 18 004,00 

    0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 004,00 

      Starostwo Powiatowe  - 18 004,00 

758     Różne rozliczenia - 503 008,00 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

- 503 008,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 503 008,00 

      Starostwo Powiatowe  - 503 008,00 

801     Oświata i wychowanie 2 000,00 
  80120   Licea ogólnokształcące 2 000,00 

    2950 
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności 

2 000,00 

      Starostwo Powiatowe  2 000,00 

852     Pomoc społeczna 325 657,00 
  85202   Domy pomocy społecznej 1 500,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 500,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 500,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 500,00 

  85203   Ośrodki wsparcia 300,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 

      Środowiskowy Dom Samopomocy 300,00 



3 
 

  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie - 2 400,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 2 400,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 2 400,00 

  85295   Pozostała działalność 326 257,00 

    2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

326 257,00 

      Starostwo Powiatowe  326 257,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 326 257,00 
  85395   Pozostała działalność - 326 257,00 

    2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

- 326 257,00 

      Starostwo Powiatowe  - 326 257,00 

855     Rodzina 651,00 
  85504   Wspieranie rodziny 200,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 

      Ognisko Wychowawcze "Świder" 200,00 

  85508   Rodziny zastępcze 51,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:   

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 49,00 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 400,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 

      Domy dla Dzieci 300,00 

      Rodzinny Dom Dziecka Podbiel 100,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 300,00 

    2950 
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności 

300,00 

      Starostwo Powiatowe  300,00 

  

Razem zmniejszenie planu dochodów: - 2 022 964,00 
 

2) Zmienia się wydatki budżetowe:  
   
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
600     Transport i ł ączność - 1 507 483,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe - 1 804 967,00 
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      Zarząd Dróg Powiatowych:   

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 30 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 99 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 774 967,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

- 99 000,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 297 484,00 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

297 484,00 

      Starostwo Powiatowe  297 484,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 147 600,00 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 600,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    4300 Zakup usług pozostałych - 12 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 600,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

12 000,00 

710     Działalność usługowa - 67 901,00 
  71012   Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 9 000,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

- 9 000,00 

      Starostwo Powiatowe  - 9 000,00 

  71095   Pozostała działalność - 58 901,00 

    6639 

Dotacje celowe przekazane do samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

- 58 901,00 

      Starostwo Powiatowe  - 58 901,00 

750     Administracja publiczna 56 900,00 
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 900,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    3040 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 
wynagrodzeń 

4 900,00 

    4090 Honoraria 1 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600,00 

    4260 Zakup energii 1 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 9 000,00 
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  75421   Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

9 000,00 

      Starostwo Powiatowe  9 000,00 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

0,00 

  75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

0,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

- 101,00 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 101,00 

801     Oświata i wychowanie - 146 000,00 
  80105   Przedszkola specjalne 54 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 000,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  
dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 

54 000,00 

  80120   Licea ogólnokształcące - 136 654,00 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

- 50 000,00 

      Starostwo Powiatowe  - 50 000,00 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15 000,00 

      Liceum Ogólnokształcące Nr I - 15 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 35 000,00 

      Liceum Ogólnokształcące Nr I - 15 000,00 

      Zespół Szkół Nr 1 - 20 000,00 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 654,00 

      Liceum Ogólnokształcące Nr I - 20 638,00 

      Zespół Szkół Nr 1 - 6 016,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 10 000,00 

      Liceum Ogólnokształcące Nr I - 5 000,00 

      Zespół Szkół Nr 1 - 5 000,00 

  80130   Szkoły zawodowe - 63 346,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 31 048,00 

      Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 20 000,00 

      Zespół Szkół Nr 2 - 11 048,00 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 298,00 

      Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 15 335,00 

      Zespół Szkół Nr 2 - 11 963,00 
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    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 000,00 

      Zespół Szkół Nr 2 - 5 000,00 

851     Ochrona zdrowia 24 664,00 
  85111   Szpitale ogólne 29 564,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    6010 

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 
uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych 

- 9 550,00 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

39 114,00 

  85149   Programy polityki zdrowotnej - 4 900,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 900,00 

      Starostwo Powiatowe  - 4 900,00 

852     Pomoc społeczna 349 607,00 
  85202   Domy pomocy społecznej 24 750,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 850,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 500,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 22 850,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 500,00 

    4220 Zakup środków żywności 900,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 900,00 

  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie - 2 400,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 400,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 2 400,00 

  85295   Pozostała działalność 327 257,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:   

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 098,00 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 519,00 

    4127 Składki na Fundusz Pracy 2 922,00 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 058,00 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 

    4227 Zakup środków żywności 26 325,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

    4307 Zakup usług pozostałych 143 060,00 

    4407 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

10 600,00 

    4437 Różne opłaty i składki 2 475,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 326 257,00 
  85395   Pozostała działalność - 326 257,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:   

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 93 098,00 
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    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 20 519,00 

    4127 Składki na Fundusz Pracy - 2 922,00 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 26 058,00 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 200,00 

    4227 Zakup środków żywności - 26 325,00 

    4307 Zakup usług pozostałych - 143 060,00 

    4407 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

- 10 600,00 

    4437 Różne opłaty i składki - 2 475,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 114 000,00 
  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 56 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 54 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 
 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 

2 000,00 

  85404   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 000,00 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

50 000,00 

      Starostwo Powiatowe  50 000,00 

  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 8 000,00 

    4190 Nagrody konkursowe 8 000,00 

      Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 8 000,00 

855     Rodzina - 382,00 
  85504   Wspieranie rodziny 200,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 

      Ognisko Wychowawcze "Świder" 200,00 

  85508   Rodziny zastępcze 18,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

- 850,00 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 867,00 

    4580 Pozostałe odsetki 1,00 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 600,00 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 142,00 

      Starostwo Powiatowe  142,00 

    3110 Świadczenia społeczne - 1 142,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 1 142,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 

      Domy dla Dzieci 300,00 

      Rodzinny Dom Dziecka Podbiel 100,00 
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921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 000,00 
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury - 10 000,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

- 2 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00 

  

Razem zmniejszenie planu wydatków: - 1 356 252,00 
 
            § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 125.738.081 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 114.548.125 zł; 
2) dochody majątkowe 11.189.956 zł. 

 
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 126.785.673 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 107.332.528 zł; 
2) wydatki majątkowe 19.453.145 zł. 

 
3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.047.592 zł. 
 
§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 144/XX/16 Rady Powiatu                                

w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 
rok i nadaje się im nowe brzmienie:  

 
„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.047.592 zł, sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.047.592 zł. 
 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.224.868 zł, pochodzące z następujących 

tytułów: 
1) wolne środki w kwocie 3.524.868 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych 

kredytów; 
2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                  

w kwocie 500.000 zł; 
3) kredyt w kwocie 4.200.000 zł. 

 
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów,                                   

w tym: 
1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.047.592 zł; 
2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.152.408 zł; 
3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.” 

 
§ 4. Integralną część uchwały stanowią: 

1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok – po zmianach”; 
2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku – po zmianach”; 
3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących                      

z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających 
zwrotowi na 2017 rok – po zmianach”; 
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4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami na 2017 rok – po zmianach”; 

5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok – po zmianach”; 

6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze 
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok               
– po zmianach”; 

7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym                           
i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego  w Otwocku. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adwokat Marek Bajson 
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Uzasadnienie 
Ad. § 1 pkt 1 
Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 2.022.964 zł wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 
 
Rozdz. 60014 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 1.507.483 zł, w tym: 
1. zmniejszono plan dochodów w §§ 6300 i 6430 o łączną kwotę 1.897.483 zł, w tym: 

1.097.483 zł dotację z budżetu państwa (§ 6430) i 800.000 zł dotację z Gminy Wiązowna 
(§ 6300), w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa                
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2703W                       
w m. Boryszew” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019.  
Na wniosek Wójta Gminy Wiązowna uzgodniono, że ze względu na konieczność budowy 
ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 2703W w m. Boryszew i 
drogę gminną Nr 270820W w tej samej miejscowości, Gmina Wiązowna wybuduje drogę 
powiatową we własnym zakresie i przekaże jako pomoc rzeczową dla Powiatu 
Otwockiego na kwotę 1.097.484 zł, zwiększając swój wkład na to zadanie z kwoty 
800.000 zł zapisanej w budżecie o kwotę jaką pierwotnie przeznaczył Powiat na to 
zadanie, tj. 297.484 zł.  Powiat zaś kwotę przeznaczoną w budżecie na budowę drogi 
2703W przeznaczy na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna na budowę 
drogi gminnej 270820W w m. Boryszew do kwoty 482.484 zł, 

2. zwiększono plan dochodów w § 6300 o kwotę 50.000 zł na podstawie uchwały                                 
Nr 30.XXXVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na 
modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów, 

3. zwiększono plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę 340.000 zł z tytułu dotacji 
celowych w formie pomocy finansowej z Gminy Celestynów na podstawie zawartych 
umów z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych: 

• „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieżki w Zabieżkach” – 120.000 zł, 
• „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów -                     

ul. Otwocka” – 80.000 zł, 
• „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś”  – 10.000 zł, 
• „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne” – 10.000 zł, 
• „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju                    

oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy 
chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej” – 120.000 zł. 
 

Rozdz. 71012 – zwiększono plan dochodów w § 0640 o kwotę 60 zł stosownie                                        
do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu wystawionych kosztów upomnień 
dotyczących nieuregulowanych należności za czynności geodezyjne. Na mocy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów                            
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych został utworzony nowy 
paragraf 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 
które dotychczas klasyfikowano w § 0690.   
 



11 
 

Rozdz. 75020 – przeniesiono plan dochodów w kwocie 10.000 zł z § 0970 do § 0940                              
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 
grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, zgodnie z którym dodano nowy paragraf: 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów                      
z lat ubiegłych, które dotychczas klasyfikowano w § 0970.  
 
Rozdz. 75085 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.000 zł na podstawie 
wniosku Oświaty Powiatowej nr 3/2017 stosownie do wykonania dochodów z lat ubiegłych.  
 
Rozdz. 75421 – zwiększono plan dochodów w § 6257 o kwotę 1.120 zł z tytułu refundacji 
środków poniesionych w 2016 roku w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu 
ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami                         
dla Powiatu Otwockiego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w latach 2016-2017.  
 
Rozdz. 75618 – przeniesiono plan dochodów w kwocie 4.000 zł z § 0590 do § 0620                         
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 
grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, zgodnie z którym dodano nowy paragraf: 062 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, które dotychczas 
klasyfikowano w § 0590.  
 
Rozdz. 75622 – zmniejszono plan dochodów w § 0010 o kwotę 18.004 zł na podstawie pisma 
Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. informującego                
o planowanej dla Powiatu Otwockiego na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału                          
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Rozdz. 75801 – zmniejszono plan dochodów w § 2920 o kwotę 503.008 zł na podstawie 
pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 
informującego o planowanej dla Powiatu Otwockiego na 2017 rok kwocie subwencji 
oświatowej.  

Rozdz. 80120 – zwiększono plan dochodów w § 2950 o kwotę 2.000 zł z tytułu 
przewidywanych wpływów ze zwrotów dotacji, wynikających z rozliczeń wydatkowania 
udzielonych dotacji w 2016 roku placówkom niepublicznym. Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych, dodano § 2950, który dotyczy zwrotu dotacji z lat 
ubiegłych. Dotychczas zawarte to było w § 2910.  
 
Rozdz. 85202 – zwiększono plan dochodów trzech Domów Pomocy Społecznej:                                 
w Karczewie, w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 oraz „Wrzos” w Otwocku w § 0920                      
w łącznej wysokości 1.500 zł na podstawie oszacowanych kwot dochodów uzyskiwanych 
przez DPS-y z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.  
 
Rozdz. 85203 – zwiększono plan dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w § 0920 
o kwotę 300 zł na podstawie oszacowanych kwot dochodów uzyskiwanych przez ŚDS                      
z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.  
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Rozdz. 85218 – zmniejszono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   
w § 0920 o kwotę 2.400 zł na podstawie oszacowanych kwot dochodów uzyskiwanych przez 
PCPR z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.  
 
Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów w § 2057 o kwotę 326.257 zł z tytułu 
przeniesienia planu z rozdziału 85395, zgodnie z klasyfikacją budżetową środków 
przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na projekt unijny pn. „Aktywni w życiu 
i w pracy”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.  
 
Rozdz. 85395 – zmniejszono plan dochodów w § 2057 o kwotę 326.257 zł celem 
przeniesienia planu do rozdziału 85295 § 2057, zgodnie z klasyfikacją budżetową środków 
przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na projekt unijny pn. „Aktywni w życiu 
i w pracy”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.  
 
Rozdz. 85504 – zwiększono plan dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 0920                 
o kwotę 200 zł na podstawie oszacowanych kwot dochodów uzyskiwanych przez Ognisko                   
z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.  
 
Rozdz. 85508 – zwiększono plan dochodów realizowanych przez PCPR w § 0940 i 0920                   
w łącznej kwocie 51 zł w związku z uzyskaniem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 
za 1 dzień, wypłaconego w 2016 roku dla rodziny zastępczej. W grudniu 2016 r. 
postanowieniem Sądu Rejonowego w Garwolinie dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 
zostało przysposobione. Z otrzymanej przez PCPR w dniu 23.12.2016 r. dokumentacji 
wynika, 
że postanowienie sądu uprawomocniło się w dniu 14, a nie jak wynikało z pierwotnej 
informacji w dniu 15.12.2016 r. W związku z powyższym zwrot świadczenia wypłaconego 
nienależnie za 1 dzień w kwocie 48,39 zł wraz z odsetkami stanowi dochód budżetu powiatu, 
w tym kwota 16,13 zł wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.  

Rozdz. 85510 – zwiększono plan dochodów Domów dla Dzieci w Otwocku w § 0920                        
o kwotę 300 zł oraz plan dochodów Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w § 0920                       
o kwotę 100 zł  na podstawie oszacowanych kwot dochodów uzyskiwanych przez te 
placówki z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.  
 
Rozdz. 92105 – zwiększono plan dochodów w § 2950 o kwotę 300 zł z tytułu 
przewidywanych wpływów ze zwrotów dotacji, wynikających z rozliczeń wydatkowania 
udzielonych dotacji w 2016 roku organizacjom pożytku publicznego.  
 
Ad. § 1 pkt 2  
Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.356.252 zł wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 
 
Rozdz. 60014 – w konsekwencji zmian w planie dotacji od innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz dotacji z budżetu państwa dokonano następujących zmian w planie zadań 
bieżących i inwestycyjnych: 
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2703W w m. Boryszew” - zmniejszono plan wydatków 

zadania o kwotę 2.194.967 zł w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania               
z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. W związku z powyższym, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy 
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Wiązowna Powiat odstąpił od realizacji niniejszego zadania, a pierwotnie zabezpieczony 
wkład własny powiatu na jego realizację w wysokości 297.484 zł przeniesiono do rozdz. 
60016 § 6300 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminy Wiązowna na 
realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew”.                                  
Do wybudowania z własnych środków w kwocie 1.097.484 zł drogi powiatowej                           
Nr 2703W zobowiązała Gmina Wiązowna jako pomoc rzeczowa dla Powiatu, 

2. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów” – 
wprowadzono plan zadania w kwocie 50.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy 
Wiązowna, 

3. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska” -
wprowadzono plan zadania w kwocie 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków własnych 
powiatu na realizację niniejszego zadania, w związku z zawarciem umowy nr 
CRU/67/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. z Gminą Wiązowna, zgodnie z którą Powiat 
Otwocki otrzyma pomoc rzeczową w postaci materiałów drogowych o wartości 
169.905,84 zł przeznaczonych na modernizację niniejszego odcinka drogi, 

4. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieżki w Zabieżkach” – zwiększono 
plan zadania o kwotę 120.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Celestynów, 

5. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów -                     
ul. Otwocka” – zwiększono plan zadania o kwotę 80.000 zł z tytułu dotacji celowej                        
z Gminy Celestynów, 

6. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś”  – zwiększono plan zadania                      
o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Celestynów, 

7. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne” – zwiększono plan zadania o kwotę 10.000 zł                      
z tytułu dotacji celowej z Gminy Celestynów, 

8. „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju                    
oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy 
chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej” –  zwiększono plan zadania o kwotę 
120.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Celestynów, 

9. Zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 30.000 zł na podstawie wniosku Zarządu 
Dróg Powiatowych nr 1/2017 celem zabezpieczenia środków własnych powiatu                               
na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W we wsi Wola 
Ducka/Wola Karczewska”, w związku z zawarciem umowy nr CRU/67/2017 z dnia                      
28 lutego 2017 r. z Gminą Wiązowna, zgodnie z którą Powiat Otwocki otrzyma pomoc 
rzeczową w postaci materiałów drogowych o wartości 169.905,84 zł przeznaczonych                     
na modernizację niniejszego odcinka drogi, 

10. Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 2/2017 przeniesiono plan 
wydatków z § 6060 do § 4300 w kwocie 99.000 zł, w związku  z planowanym przez ZDP 
zakupem zamiatarki chodnikowej w procedurze leasingu operacyjnego oraz planowaną                  
w 2017 roku ratą leasingową w wysokości 99.012,26 zł.  

 
Rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków w § 6300 o kwotę 297.484 zł z przeznaczeniem 
na zwiększenie dotacji dla Gminy Wiązowna na realizację zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej 270820W w m. Boryszew”. Łączna wartość dotacji na niniejsze zadanie wynosi 
482.484 zł.  
 
Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę 147.600 zł, w tym: 
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1. zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 147.600 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku 
dzierżawionym przez PCZ Sp. z o.o. (bez oddziału pediatrycznego)”. Realizacja prac                      
w w/w zakresie w budynku głównym szpitala przy ul. Batorego 44 jest niezbędna z uwagi 
na występowanie coraz liczniejszych awarii, w związku ze złym stanem technicznym 
instalacji, 

2. przeniesiono plan wydatków z § 4300 do § 6060 w kwocie 12.000 zł w związku                                 
z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, wykonujących zadania z zakresu gospodarki gruntami                           
i nieruchomościami.  

 
Rozdz. 71012 – zmniejszono plan wydatków w § 6060 o kwotę 9.000 zł i przeniesiono                            
do rozdz. 75421 § 6060 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu 
komputerowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku, wykonujących 
zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.  
 
Rozdz. 71095 – zmniejszono plan wydatków w § 6639 o kwotę 58.901 zł zgodnie z aneksem 
nr 3 projektu do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. zawartej                                        
z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 
pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI).                         
 
Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 56.900 zł, w tym: 
1. zwiększono plan w § 3040 o kwotę 4.900 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 

85149 z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki i położnej 
pracującej na terenie powiatu otwockiego, 

2. zwiększono plan w § 4300 o kwotę 2.000 zł w związku ze zmianą formy finansowania 
wydarzenia pn. „VI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Bez Sceny”, na które pierwotnie 
zabezpieczono środki w rozdziale 92105 § 2710 w formie dotacji dla Gminy Józefów, 

3. zwiększono plan w §§ 4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260 i 4300 o łączną kwotę                    
50.000 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń: „Konwent Powiatów Województwa 
Mazowieckiego w Powiecie Otwockim”, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia br. 
oraz „Dzień Dziecka”, które odbędzie się w dniu 3 czerwca br. w Otwocku.  

 
Rozdz. 75421 – zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem                   
na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku, 
wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.  
 
Rozdz. 75618 – przeniesiono plan wydatków z § 2910 do § 2950 w kwocie 101 zł w związku 
ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                           
i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r. poz. 2294), zgodnie                 
z którym utworzono nowy paragraf: 295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 
Powyższa kwota dotyczy zwrotu opłaty za wydanie prawa jazdy, która wpłynęła na konto 
Powiatu Otwockiego w 2015 roku. 
 
Rozdz. 80105, 80120, 80130, 85403, 85404, 85407 – zmniejszono plan wydatków o łączną 
kwotę 32.000 zł, w tym: 
1. na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 3/2017 zmniejszono plan wydatków                           

w placówkach ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości 150.000 zł, z tego: 108.000 zł 
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przeniesiono do planu wydatków placówek kształcenia specjalnego do wysokości 
przekazanej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego na rok 2017 
a kwota 42.000 zł pomniejszyła różnicę pomiędzy subwencją wstępną przyjętą do 
projektu budżetu na 2017 rok i subwencją ostateczną określoną w piśmie Ministra 
Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 

2. na podstawie pisma Oświaty Powiatowej nr Ośw.P.M.3130.25.2017 z dnia 24.02.2017 r. 
przeniesiono plan wydatków z rozdz. 80120 do rozdz. 85404 § 2540 w kwocie 50.000 zł 
w związku ze zwiększeniem od stycznia 2017 r. liczby dzieci korzystających z zajęć                           
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzonych przez Niepubliczną Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną LAUDAME w Otwocku, 

3. zwiększono plan wydatków w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku               
w rozdz. 85407 § 4190 o kwotę 8.000 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 
92105 z przeznaczeniem na zakup nagród w „powiatowych konkursach szkolnych” – 
stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów 
Szkolnych”, zgodnie z którym jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków 
finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, 

4. zwiększono plan wydatków w rozdz. 85403 § 4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem                  
na dofinansowanie wyjazdu wychowanków z sekcji wysokogórskiej Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku we włoskie Alpy.   
 

Rozdz. 85111 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 29.564 zł, w tym: 
1. zmniejszono plan wydatków w § 6010 o kwotę 9.550 zł w celu dostosowania planu                     

do faktycznego wykonania wydatków poniesionych na zwiększenie udziału w spółce 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, 

2. wprowadzono plan wydatków w § 6230 w kwocie 39.114 zł z przeznaczeniem na 
udzielenie dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na dofinansowanie 
modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku na Oddziale Pediatrycznym. 
Powyższe zadanie będzie realizowane przez PCZ Sp. z o.o. w związku z planowanym 
remontem pomieszczeń na oddziale pediatrycznym przez Fundację „Polsat”, który nie 
obejmuje modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dotacja w kwocie 39.114 zł 
uzupełnia środki, które brakują PCZ Sp. z o.o. aby zabezpieczyć koszty najniższej oferty 
przedłożonej w postępowaniu przetargowym.  

 
Rozdz. 85149 – zmniejszono plan wydatków w § 3040 o kwotę 4.900 zł celem 
wydatkowania środków przeznaczonych na nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki                     
i położnej z Powiatu Otwockiego w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu 
terytorialnego.  
 
Rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 24.750 zł na podstawie 
wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.40.2017                  
i PCPR.FK.3120.60.2017, w tym: 
1. zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku  w § 4220                   

o kwotę 900 zł zgodnie z przeznaczeniem darowizny, otrzymanej w grudniu 2016 r. przez 
DPS „Wrzos”, 

2. zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie w § 4210 o kwotę 
22.850 zł w związku z koniecznością wymiany starego i bardzo zużytego, niezbędnego 
wyposażenia pokoi mieszkańców DPS, m.in. łóżek, materacy, pościeli, 
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3. zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 
17 oraz Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w § 4210 w łącznej wysokości 1.000 zł                         
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 

 
Rozdz. 85218 – zmniejszono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                  
w § 4210 o kwotę 2.400 zł na podstawie wniosku PCPR nr PCPR.FK.3120.60.2017,                             
w związku z niższymi niż pierwotnie planowano dochodami uzyskiwanymi przez placówkę.  
 
Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 327.257 zł, w tym: 
1. zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                               

w § 4300 o kwotę 1.000 zł w celu  zabezpieczenia środków na wykonanie transportu 
mieszkańca Powiatu Otwockiego do domu pomocy społecznej, który zgodnie z art. 40 
ustawy z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U.                 
z 2016 r. poz. 546, z późn.zm.) należy do starosty powiatu właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby umieszczanej na podstawie postanowienia sądowego, 

2. zwiększono plan wydatków w §§ 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4227, 4307, 4407, 4437              
o łączną kwotę 326.257 zł z tytułu przeniesienia planu z rozdziału 85395, zgodnie                      
z klasyfikacją budżetową środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów                               
na realizację projektu unijnego pn. „Aktywni w życiu i w pracy”.  
 

Rozdz. 85395 – zmniejszono plan wydatków projektu unijnego pn. „Aktywni w życiu                               
i w pracy”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 326.257 zł 
celem ich przeniesienia do rozdziału 85295, zgodnie z klasyfikacją budżetową środków 
przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.   
 
Rozdz. 85504 – zwiększono plan wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 4210                   
o kwotę 200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                
nr PCPR.FK.3120.60.2017 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.  
 
Rozdz. 85508 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 18 zł, w tym: 
1. zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2950 i 4580                            

w łącznej kwocie 18 zł w związku z prowadzonym przez PCPR postępowaniem o zwrot 
części dodatku wychowawczego, wypłaconego w 2016 r. dla rodziny zastępczej. 
Nienależnie pobrane przez rodzinę zastępczą świadczenie podlega zwrotowi wraz                           
z odsetkami do budżetu państwa, 

2. przeniesiono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 850 zł                                   
z § 2910 do § 2950 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzoną 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. z dnia 
30 grudnia 2016 r. poz. 2294), zgodnie z którym utworzono nowy paragraf: 295 Zwrot 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności.  
 

Rozdz. 85510 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 600 zł na podstawie                           
wniosków  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.40.2017                                                    
i PCPR.FK.3120.60.2017, w tym: 
1. zmniejszono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                             

w § 3110 o kwotę 1.142 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków                      
w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 1.000 zł na wykonanie transportu mieszkańca do DPS                          
oraz w rozdziale 85510 i w § 2950 o kwotę 142 zł na zwrot nadpłaty dotacji za dziecko, 
które 21.12.2016 r. opuściło Domy dla Dzieci w Otwocku, 
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2. zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2950 o kwotę 142 zł 
w celu zwrotu dla Miasta Otwock części udzielonej w 2016 roku dotacji na dziecko 
przebywające w Domach dla Dzieci w Otwocku. Dziecko opuściło placówkę opiekuńczo-
wychowawczą Powiatu Otwockiego 21.12.2016 r., wobec czego powstała nadpłata za 
okres od 22 do 31.12.2016 r., 

3. zwiększono plan wydatków Domów dla Dzieci w Otwocku w § 4210 o kwotę 300 zł                            
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, 

4. zwiększono plan wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w § 4210 o kwotę                
100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.  

 
Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 10.000 zł, w tym: 
1. w § 2710 o kwotę 2.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 75075 § 4300                          

w związku ze zmianą formy finansowania wydarzenia pn. „VI Ogólnopolski Przegląd 
Teatrów Bez Sceny”, 

2. w § 4210 o kwotę 8.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 85407 § 4190                                         
z przeznaczeniem dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku na zakup 
nagród w „powiatowych konkursach szkolnych”- stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu 
dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych”, zgodnie z którym jednostką 
odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych 
konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.  

 
 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 


