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projekt Nr 2 

UCHWAŁA NR ……………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………….. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        

21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868 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 2017 r. poz. 2077), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 

rok, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Zmienia się dochody budżetowe: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

600     Transport i łączność - 557 375,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe - 557 375,00 

    6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

- 557 375,00 

      Starostwo Powiatowe  - 557 375,00 

750     Administracja publiczna 30 000,00 

  75020   Starostwa powiatowe 30 000,00 

    2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

30 000,00 

      Starostwo Powiatowe  30 000,00 

801     Oświata i wychowanie 5 299,00 

  80115   Technika 5 299,00 

    2051 

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 

5 299,00 

      Starostwo Powiatowe  5 299,00 
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852     Pomoc społeczna 1 027 438,00 

  85295   Pozostała działalność 1 027 438,00 

      

Starostwo Powiatowe –  

projekt "Poprawa funkcjonowania osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego 

poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych 

w formie wsparcia dziennego": 

954 783,00  

    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 

824 407,00 

    2059 

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 

130 376,00 

      
Starostwo Powiatowe – 

projekt "Aktywni w życiu i w pracy": 
72 655,00  

    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 

72 655,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 106 200,00 

  85322   Fundusz Pracy - 106 200,00 

    2690 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 

przeznaczeniem na finasowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników powiatowego urzędu pracy 

- 106 200,00 

      Starostwo Powiatowe  - 106 200,00 

  

Razem zwiększenie planu dochodów: 399 162,00 

 

2) Zmienia się wydatki budżetowe:  

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

600     Transport i łączność - 588 045,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe - 588 045,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 588 045,00 

      Zarząd Dróg Powiatowych - 588 045,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 1 055 402,00 



3 

 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 055 402,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 055 402,00 

      Starostwo Powiatowe  1 055 402,00 

750     Administracja publiczna 51 350,00 

  75020   Starostwa powiatowe 91 350,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 350,00 

  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 40 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych - 40 000,00 

      Starostwo Powiatowe  - 40 000,00 

756     

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

50,00 

  75618   

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

50,00 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 50,00 

      Starostwo Powiatowe  50,00 

801     Oświata i wychowanie 5 299,00 

  80115   Technika 5 299,00 

    4301 Zakup usług pozostałych 5 299,00 

      Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 5 299,00 

852     Pomoc społeczna 1 031 692,00 

  85295   Pozostała działalność 1 031 692,00 

      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –  

projekt "Poprawa funkcjonowania osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego 

poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych 

w formie wsparcia dziennego": 

1 025 374,00  

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 027,00 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 276,00 

    4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 962,00 

    4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 943,00 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 000,00 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 030,00 

    4127 Składki na Fundusz Pracy 5 730,00 

    4129 Składki na Fundusz Pracy 1 037,00 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 95 066,00 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 15 034,00 

    4227 Zakup środków żywności 29 012,00 

    4229 Zakup środków żywności 4 588,00 



4 

 

    4287 Zakup usług zdrowotnych 311,00 

    4289 Zakup usług zdrowotnych 50,00 

    4307 Zakup usług pozostałych 514 227,00 

    4309 Zakup usług pozostałych 145 523,00 

    4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 072,00 

    4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 486,00 

      
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –  

projekt "Aktywni w życiu i w pracy": 
6 318,00  

    4307 Zakup usług pozostałych 6 318,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 800,00 

  85333   Powiatowe urzędy pracy - 2 800,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 800,00 

      Powiatowy Urząd Pracy - 2 800,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 

  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 10 000,00 

      Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:   

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 

855     Rodzina - 70 591,00 

  85504   Wspieranie rodziny - 70 591,00 

      Ognisko Wychowawcze "Świder":   

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 52 052,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8 964,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 275,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 300,00 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 581,00 

      Starostwo Powiatowe  581,00 

    4300 Zakup usług pozostałych - 581,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 581,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 

  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 

      Starostwo Powiatowe:   

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

30 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych - 5 000,00 

926     Kultura fizyczna 10 000,00 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 
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    2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 

10 000,00 

      Starostwo Powiatowe  10 000,00 

  

Razem zwiększenie planu wydatków: 1 522 357,00 

 

              § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 148.375.416 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 122.425.688 zł; 

2) dochody majątkowe 25.949.728 zł. 

 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 157.176.682 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 117.003.053 zł; 

2) wydatki majątkowe 40.173.629 zł. 

 

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.801.266 zł. 

 

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu                                

w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 

rok i nadaje się im nowe brzmienie:  

 

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.801.266 zł, sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.801.266 zł. 

 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.362.195 zł, pochodzące z następujących 

tytułów: 

1) wolne środki w kwocie 4.412.195 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych 

kredytów; 

2) kredyt w kwocie 10.950.000 zł. 

 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów,                                   

w tym: 

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.801.266 zł; 

2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.148.734 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 2018 rok – po zmianach”; 

2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 2018 rok - po zmianach”;       

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 2018 rok – po zmianach”; 

5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok               

– po zmianach”; 
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6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 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  

Marcin Bandura 
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Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 399.162 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan dochodów w § 6630 o kwotę 557.375 zł z tytułu 

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zadania                         

pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W -                                    

ul. Żeromskiego w Otwocku”, w związku z podziałem na dwa etapy realizacji tego zadania,                  

tj. pierwszy etap z wykorzystaniem połowy środków dotacji w kwocie 557.375 zł w 2018 r.                   

i drugi etap z wykorzystaniem drugiej połowy dotacji w kwocie 557.375 zł do 30 czerwca 

2019 r.  

 

Rozdz. 75020 – zwiększono plan dochodów w § 2710 o kwotę 30.000 zł na podstawie 

umowy Nr 24/2018 z dnia 10.01.2018 r. zawartej z Miastem Józefów z przeznaczeniem                                        

na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, 

związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym 

oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji                                      

i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

 

Rozdz. 80115 – zwiększono plan dochodów w § 2051 o kwotę 5.299 zł z tytułu 

niewykorzystanych środków w roku 2017 dotyczących projektu unijnego „Nowe 

doświadczenia zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                 

(Po WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1.027.438 zł, w tym: 

1. zwiększono plan dochodów w §§ 2057 i 2059 o łączną kwotę 954.783 zł z tytułu 

dofinansowania ze środków unijnych nowego projektu pn. „Poprawa funkcjonowania 

osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług 

socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”, który będzie realizowany przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2018-2020, 

2. zwiększono plan dochodów w § 2057 o kwotę 72.655 zł z tytułu niewykorzystanych 

środków w roku 2017 dotyczących projektu unijnego „Aktywni w życiu i w pracy”, 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

 

Rozdz. 85322 – zmniejszono plan dochodów w § 2690 o kwotę 106.200 zł na podstawie 

pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ z dnia                  

3 stycznia 2018 r.  

 

Ad. § 1 pkt 2  

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.522.357 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 588.045 zł zadania 

inwestycyjnego pn.  „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W 

- ul. Żeromskiego w Otwocku”, w tym: 557.375 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i 30.670 zł ze środków własnych powiatu, 

w związku z podziałem na dwa etapy realizacji tego zadania, tj. pierwszy etap                                               
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z wykorzystaniem połowy środków dotacji w kwocie 557.375 zł w 2018 r. i drugi etap                             

z wykorzystaniem drugiej połowy dotacji w kwocie 557.375 zł do 30 czerwca 2019 r.  

 

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.055.402 zł, w tym: 

1. 1.045.402 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2017 r. zadania inwestycyjnego                    

pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”, 

2. 10.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2017 r. zadania inwestycyjnego                           

pn. „Modernizacja schodów i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia 

głównego do PCZ Sp. z o.o.”. 
 

Rozdz. 75020 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 91.350 zł, w tym: 

1. zwiększono plan wydatków w § 4010 i § 4300 o łączną  kwotę 30.000 zł na podstawie 

umowy Nr 24/2018 z dnia 10.01.2018 r. zawartej z Miastem Józefów z przeznaczeniem              

na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz                               

z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo                        

o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników 

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

2. zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 61.350 zł w związku                                                              

z niezrealizowaniem zgodnie z zawartą umową w 2017 roku przez firmę prywatną 
zadania obejmującego opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zamiennej 

dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy                             

ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa                     

i jednostek organizacyjnych powiatu”. Prace projektowe są na tyle zaawansowane, że 

racjonalnym jest zarówno ze strony Starostwa jak i Wykonawcy dokończenie współpracy 

w ramach zawartej umowy. 

 

Rozdz. 75075 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o łączną kwotę 40.000 zł, w tym: 

1. 10.000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 92605 § 2710 na realizację zadania                   

pn. „Półmaraton Wiązowski”, na który planowane jest dofinansowanie w ramach dotacji 

celowej udzielonej Gminie Wiązowna, 

2. 30.000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 92105 § 2360 w związku ze 

zwiększeniem środków na otwarte konkursy ofert w celu wyłonienia organizacji 

pozarządowej z orkiestrą dętą do uświetnienia imprez kulturalnych powiatu. 

 

Rozdz. 75618 – wprowadzono plan wydatków w § 2950 w kwocie 50 zł celem zwrotu osobie 

fizycznej nadpłaty z roku poprzedniego dotyczącej opłaty za rejestrację pojazdu. 

 

Rozdz. 80115 – zwiększono plan wydatków w § 4301 o kwotę 5.299 zł na podstawie 

wniosku Oświaty Powiatowej nr 1, w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2017, 

które dotyczą projektu unijnego „Nowe doświadczenia zawodowe” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.031.692 zł, w tym: 

1. zwiększono plan wydatków w paragrafach bieżących unijnych (4017-4449) o łączną 

kwotę 1.025.374 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                     

nr PCPR.FK.3120.28.2018. Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez PCPR                   

w Otwocku sporządzono w oparciu o pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych Nr MJWPU.WOM-S.420-9327/17 z dnia 23 stycznia 2018 r. 
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informujące o pozytywnej ocenie wniosku na realizację projektu „Poprawa 

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez 

uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”. Projekt 

będzie realizowany  w latach 2018-2020 i uzyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 

2.589.540,17 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu 

Społecznego 2.235.937,59 zł, 

2. zwiększono plan wydatków w § 4307 o kwotę 6.318 zł z tytułu niewykorzystanych 

środków w roku 2017 dotyczących projektu unijnego „Aktywni w życiu i w pracy”, 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

 

Rozdz. 85333 – zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.800 zł na podstawie 

wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-310.1.2.MS.2018. Powyższe zmniejszenie planu 

w w/w paragrafie związane jest z przyznanymi wg decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ z dnia 03.01.2018 r. środkami finansowymi                               

z Funduszu Pracy na rok 2018. 

 

Rozdz. 85407 – zwiększono plan wydatków w §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 10.000 zł                          

z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 92105 z przeznaczeniem na dofinansowanie                                   

III Rodzinnego Pikniku Naukowego. Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania 

Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za organizację Pikniku                          

i rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych 

jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. III Rodzinny Piknik Naukowy                        

to wydarzenie organizowane bezpośrednio przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury                    

w Otwocku, który osobiście zamówi niezbędne do realizacji zadania artykuły i usługi. 

 

Rozdz. 85504 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4440 o łączną kwotę 

70.591 zł w budżecie Ogniska Wychowawczego „Świder” na podstawie wniosku 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.29.2018 celem przeniesienia 

środków do rozdz. 85295 w związku z realizacją projektu „Poprawa funkcjonowania osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych 

świadczonych w formie wsparcia dziennego”. 

 

Rozdz. 88510 – przeniesienie planu wydatków z § 4300 do § 2950 w kwocie 581 zł                          

w związku z korektą faktury oraz częściowym zwrotem wydatków otrzymanym przez PCPR 

w dniu 29.12.2017 r. poniesionych za pobyt dwójki dzieci w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym. Jedno z dzieci z dniem 21.12.2017 r. zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, 

natomiast drugie dziecko w dniu 24.12.2017 r. zmarło. Powiat Otwocki w 2017 r. obciążył 

gminę zobowiązaną do współfinansowania pobytu dzieci zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z otrzymaną korektą 
faktury oraz zwrotem wydatków Powiat jest zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu 

gminie poniesionych kosztów współfinansowania.  

 

Rozdz. 92105 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 20.000 zł, w tym: 

1. zwiększono plan wydatków w § 2360 o kwotę 30.000 zł z tytułu przeniesienia środków                

z rozdz. 75075 § 4300 w związku ze zwiększeniem środków na otwarte konkursy ofert                  

w celu wyłonienia organizacji pozarządowej z orkiestrą dętą do uświetnienia imprez 

kulturalnych powiatu, 

2. zmniejszono plan wydatków w §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 10.000 zł celem 

przeniesienia środków do rozdz. 85407 §§ 4210 i 4300 z przeznaczeniem                                              
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na dofinansowanie III Rodzinnego Pikniku Naukowego. Stosownie do § 4 ust. 1 

„Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką 
odpowiedzialną za organizację Pikniku i rozdysponowanie środków finansowych                            

na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury w Otwocku. III Rodzinny Piknik Naukowy to wydarzenie organizowane 

bezpośrednio przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, który osobiście 

zamówi niezbędne do realizacji zadania artykuły i usługi.  

 

Rozdz. 92605 – wprowadzono plan wydatków w § 2710 w kwocie 10.000 zł                                     

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Półmaraton Wiązowski”, na który planowane jest 

dofinansowanie w ramach dotacji celowej udzielonej Gminie Wiązowna.  

 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


