
UCHWAŁA Nr CCCXX/194/10 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

z dnia .25.08.2010 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010                                
uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku                                                                  

z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010 

             Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

  § 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 240 550,00 zł 

1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 10 000,00 
Gospodarka gruntami i nieruchom. 
(własne) 

2. Dz. 750 rozdz. 75075 § 3040 2 000,00 Promocja j.s.t. 

3. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4090 1 500,00 Promocja j.s.t. 

4. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4110 2 000,00 Promocja j.s.t. 

5. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4120 1 000,00 Promocja j.s.t. 

6. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4170 8 000,00 Promocja j.s.t. 

7. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 18 500,00 Promocja j.s.t. 

8. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4050 155 530,00 KPPSP (zlecone) 

9. Dz. 921 rozdz. 92105 § 3040 6 000,00 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 
(własne) 

10. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4090 5 000,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury  

11. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4210 18 350,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury  

12. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4260 1 500,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury  

13. Dz. 926 rozdz. 92605 § 3040 6 200,00 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

14. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4090 2 000,00 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

15. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4120 470,00 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

16. Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 2 500,00 Rezerwy ogólne i celowe 

  § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 240 550,00 zł 

1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 10 000,00 
Gospodarka gruntami i nieruchom. 
(własne) 

2. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 33 000,00 Promocja j.s.t. 

3. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4010 23 160,00 KPPSP (zlecone) 

4. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 24 870,00 KPPSP 



5. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4070 4 700,00 KPPSP 

6. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4210 35 000,00 KPPSP 

7. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4220 4 500,00 KPPSP 

8. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4260 22 000,00 KPPSP 

9. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4300 37 000,00 KPPSP 

10. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4750 4 300,00 KPPSP 

11. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4110 1 150,00 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 
(własne) 

12. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 29 700,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury  

13. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 8 670,00 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

14. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4300 2 500,00 KPPSP 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Uzasadnienie 

Ad. § 1 

Zmniejsza się wydatki budżetowe 

10.000,- (ust. 1) 

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – celem 

przeniesienia do § 4610 na pokrycie kosztów regulowania zapisów w księgach wieczystych, 

polegających na ujawnianiu tytułów własności Powiatu Otwockiego do nieruchomości drogowych. 

33.000,- (ust. 2-7) 

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego –             w 

związku z tym, iż nie planuje się wydatków w 2010 r. na wynagrodzenia bezosobowe, honoraria, 

nagrody o charakterze szczególnym środki te przenosi się do § 4210 i 4300                     na realizację 

zadań przyjętych w harmonogramie zadań promocyjnych, jak również nowych zadań powstałych w 

trakcie roku. 

155.530,- (ust. 8) 

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP - zmniejszenie uposażenia, które wynika             z 

zatrudnienia młodych funkcjonariuszy z niższym wynagrodzeniem i dodatkami oraz wakatami w I 

półroczu 2010 r.  

30.850,- (ust. 9-12) 

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – przeniesienia 

między paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb, w tym: 



1.150,- w celu pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne, wynikających z umowy zlecenia          z 

dyrektorem konkursu Miss Ziemi Otwockiej, 

29.700,- w celu zabezpieczenia brakujących środków na zadania zatwierdzone w Kalendarzu Imprez 

Kulturalnych. 

8.670,- (ust. 13-15) 

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –                 z 

przeniesieniem do § 4210 w celu pokrycia kosztu zakupu nagród dla szkół za rywalizację sportową. 

2.500,- (ust. 16) 

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe - celem przesunięcia środków do 

rozdziału 75411 - KPPSP – na przygotowanie i zabezpieczenie logistyczne akcji promocji 

„Ratownictwa” w powiecie otwockim. 

 

Ad. § 2 

Zwiększa się wydatki budżetowe 

10.000,- (ust. 1) 

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –                     na 

pokrycie kosztów regulowania zapisów w księgach wieczystych, polegających na ujawnianiu tytułów 

własności Powiatu Otwockiego do nieruchomości drogowych. 

33.000,- (ust. 2) 

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego –          w 

celu zabezpieczenia brakujących środków na zadania przyjęte w harmonogramie zadań 

promocyjnych, jak również nowe zadania powstałe w trakcie roku. 

155.530,- (ust. 3-10) 

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – w tym: 

23.160,- § 4010 – z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową oraz zwiększone wynagrodzenie dla 

pracownika cywilnego, 

24.870,- § 4060 – w związku z koniecznością zwiększenia świadczeń dla funkcjonariuszy,               w 

tym odpraw emerytalnych, 

4.700,- § 4070 – na wypłatę rocznego dodatkowego uposażenia, w związku z  nieplanowanym 

odejściem ze służby funkcjonariusza, 

35.000,- § 4210 – na pokrycie kosztów związanych z akcją przeciwpowodziową,                               w 

szczególności na paliwo, części samochodowe, sprzęt i umundurowanie,  

4.500,- § 4220 – zakup środków żywności w związku z akcją przeciwpowodziową, 



22.000,- § 4260 – zakup energii, w związku ze zwiększeniem ilości urządzeń energetycznych oraz 

wydłużonego ich czasu pracy, 

37.000,- § 4300 – zakup usług pozostałych, w związku z zakończonym okresem używalności sprzętu 

specjalistycznego i koniecznością jego konserwacji, 

4.300,- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych. 

30.850,- (ust. 11-12) 

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym: 

1.150,- § 4110 w celu pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne, wynikających z umowy zlecenia z 

dyrektorem konkursu Miss Ziemi Otwockiej, 

29.700,- w celu zabezpieczenia brakujących środków na zadania zatwierdzone w Kalendarzu Imprez 

Kulturalnych. 

8.670,- (ust. 13) 

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –          § 4210 

w celu pokrycia kosztu zakupu nagród dla szkół za rywalizację sportową. 

2.500,- (ust. 14) 

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 - KPPSP – na przygotowanie i zabezpieczenie logistyczne akcji 

promocji „Ratownictwa” w powiecie otwockim.  

 


