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projekt Nr …………. 

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 

852     Pomoc społeczna 15 715,00 

  85295   Pozostała działalność 15 715,00 

    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 

15 715,00 

      Starostwo Powiatowe  15 715,00 

  

Razem zwiększono plan dochodów: 15 715,00 

 

2) Zmienia się wydatki budżetowe:  

   

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

852     Pomoc społeczna 15 715,00 

  85295   Pozostała działalność 15 715,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:   

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 115,00 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 399,00 

    4127 Składki na Fundusz Pracy 201,00 

    4307 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

  

Razem zwiększenie planu wydatków: 15 715,00 
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            § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 135.911.353 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 114.992.997 zł; 

2) dochody majątkowe 20.918.356 zł. 

 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 138.458.945 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 107.665.035 zł; 

2) wydatki majątkowe 30.793.910 zł. 

 

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.547.592 zł. 

 

§ 3. Integralną część uchwały stanowią: 

1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku – po zmianach”; 

2) 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”; 

3) 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”; 

4) 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”. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego  w Otwocku. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat 

Marek Bajson 
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Uzasadnienie 

 

Ad. § 1 pkt 1 

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.715 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów w § 2057 o kwotę 15.715 zł z tytułu 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Akademia Rodzin w Powiecie 

Otwockim”, który realizowany będzie w latach 2017-2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku.  

 

Ad. § 1 pkt 2  

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 15.715 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków w §§ 4017, 4117, 4127 i 4307 o łączną kwotę 

15.715 zł, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                                  

nr PCPR.FK.3120.130.2017 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego                       

pn. „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim”, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku w latach 2017-2019 i finansowany ze środków Perspektywy Finansowej 

2014-2020.  

 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


