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projekt Nr …………. 

UCHWAŁA NR ……………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………….. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        

24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 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 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869), uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu   w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, uchwala 

się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. wprowadza się 
następujące zmiany: 

 

1) Zmienia się dochody budżetowe: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

801     Oświata i wychowanie 18 786,00 

  80153   

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

18 786,00 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

18 786,00 

      Starostwo Powiatowe  18 786,00 

855     Rodzina 62 627,00 

  85595   Pozostała działalność 62 627,00 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

62 627,00 

      Starostwo Powiatowe  62 627,00 

  

Razem zwiększenie planu dochodów: 81 413,00 

 

2) Zmienia się wydatki budżetowe:  

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

600     Transport i łączność 16 266,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 16 266,00 
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    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 266,00 

      Zarząd Dróg Powiatowych 16 266,00 

758     Różne rozliczenia -16 266,00 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe -16 266,00 

    6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne -16 266,00 

      Starostwo Powiatowe -16 266,00 

801     Oświata i wychowanie 18 786,00 

  80153   

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

18 786,00 

      Środki zlecone:   

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

3 392,00 

      Starostwo Powiatowe 3 392,00 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 394,00 

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" 5 547,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 7 451,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
2 396,00 

851     Ochrona zdrowia 0,00 

  85156   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

0,00 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone: 0,00 

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" -35,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -300,00 

      Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 335,00 

855     Rodzina 62 627,00 

  85595   Pozostała działalność 62 627,00 

      
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -                      

środki zlecone: 
  

    3110 Świadczenia społeczne 62 007,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620,00 

          

Razem zwiększenie planu wydatków: 81 413,00 

 

              § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 146.856.363 zł, w tym: 

 1) dochody bieżące 138.024.866 zł; 

 2) dochody majątkowe 8.831.497 zł. 
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2. Plan wydatków po zmianach wynosi 151.902.497 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 132.470.887 zł; 

2) wydatki majątkowe 19.431.610 zł. 

 

3. Deficyt budżetowy wynosi 5.046.134 zł. 

 

§ 3. Integralną część uchwały stanowią: 
1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok – po zmianach”;  

2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku – 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 2019 rok – po zmianach”; 

4) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym                                                                  

i nienależącym do sektora finansów publicznych - 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. 
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Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 

Zwiększenie  planu dochodów o łączną kwotę 81.413,00 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 18.786 zł na podstawie 

decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Powyższe środki 

przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3,               

art. 57  oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października                   

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

Rozdz. 85595 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 62.627 zł na podstawie 

decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 166/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. Powyższe 

zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na realizację dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

 

Ad. § 1 pkt 2  

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 81.413,00 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 w łącznej kwocie 16.266 zł na 

wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie z dnia 16 lipca 2019 r.,  z 

rezerwy inwestycyjnej (rozdz. 75818 § 6800). W związku  z otwarciem ofert    na wykonanie 

robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze 

powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie”, zostały złożone dwie  oferty, 

których wartość przekracza środki  zabezpieczone w budżecie na 2019 r. na powyższą 
inwestycję. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie środków na realizację 
przedmiotowego zadania do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę  16.266 zł w celu 

przeniesienia brakujących środków do rozdz. 60014 § 6050,  w związku z rozstrzygnięciem 

przetargu na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego                            

pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie”. 

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączna kwotę 18.786  zł na 

podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku   nr 12/2019 z dnia 19 lipca  2019 r.,                

w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego  nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.                        

o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się  na wyposażenie szkół    w podręczniki, 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020, w tym: 

• § 2830 „Niezwyczajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Józefowie” – 3.392 zł, 

• § 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś" – 5.547 zł, 

• § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 2.396 zł, 
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• § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 7.451 zł. 

 

Rozdz. 85156 – dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie 

wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 13/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.,   w tym: 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku – 

zmniejsza się § 4130 o kwotę 300 zł, 

• Młodzieżowy Ośrodek Sojoterapii ”Jędruś” w Józefowie – zmniejsza się § 4130                  

o kwotę 35 zł, 

• Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku-   

zwiększa się § 4130 o kwotę 335 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie 

składki zdrowotnej za dziecko, nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,                     

w związku z wnioskiem rodzica. 

 

Rozdz. 85595 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną kwotę 62.627 zł na 

podstawie wniosku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.24.2019                   

z dnia 17 lipca 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku,  z przeznaczeniem na 

realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie                           

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 166/2019                  

z dnia 11 lipca 2019 r. 

 

 

Z up. Skarbnika 

Główny Księgowy 

Małgorzata Komosa 


