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projekt Nr 1 

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,  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 2019 r. poz. 869, z późn.zm.), 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 

600     Transport i łączność 5 000,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 

      Zarząd Dróg Powiatowych 5 000,00 

756     

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

64 000,00 

  75618   

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

64 000,00 

    0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

64 000,00 

      Zarząd Dróg Powiatowych 64 000,00 

  

Razem zwiększenie planu dochodów: 69 000,00 
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2) Zmienia się wydatki budżetowe:  

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

600     Transport i łączność 69 000,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 69 000,00 

      Zarząd Dróg Powiatowych:   

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 487,00 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
2 646,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

    4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 

    4300 Zakup usług pozostałych -67 133,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -7 500,00 

          

Razem zwiększenie planu wydatków: 69 000,00 

 

              § 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 152.421.228,35 zł, w tym: 

 1) dochody bieżące 139.195.206,35 zł; 

 2) dochody majątkowe 13.226.022 zł. 

 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 157.635.819,35 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 133.612.145,35 zł; 

2) wydatki majątkowe 24.023.674 zł. 

 

3. Deficyt budżetowy wynosi 5.214.591 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 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych                                                                        

oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku - 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 Marcin Bandura 
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Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 

Zwiększenie  planu dochodów o łączną kwotę 69.000 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 5.000 zł na podstawie 

wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie  nr 11/2019   z dnia                  

18 listopada 2019 r. w związku z wpłatą dotyczącą częściowego zwrotu kosztów naprawy 

zniszczonego przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 2729W w Otwocku Wielkim.  

 

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 64.000 zł na podstawie 

wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie  nr 9/2019   z dnia                  

18 listopada 2019 r. w związku z wpłatą z tytułu zajęcia pasa drogowego, w celu prowadzenia 

robót przez firmy Meliorant i Wodrol. 

 

Ad. § 1 pkt 2  

Zwiększenie  planu wydatków o łączną kwotę 69.000 zł  wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 60014 – zwiększa  się plan wydatków o łączną kwotę 69.000 zł na podstawie 

wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie  nr 9/2019 i nr 11/2019    

z dnia 18 listopada 2019 r., w tym: 

• zwiększa się §§ 4010, 4110, 4120  o łączną  kwotę 131.133 zł w związku                              

z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu 

dozoru bazy w Taborze, które nie były zaplanowane w  budżecie na 2019 r., 

wynagrodzenia zostały wypłacone  w miesiącach styczeń – październik 2019 r., 

• zwiększa się § 4210 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów                                

na naprawę uszkodzonego przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 2729W                  

w Otwocku Wielkim, 

• zmniejsza się § 4300 o kwotę 67.133 zł na opłatę z tytułu dzierżawy bazy w  Taborze, 

kwota ta była zaplanowana, a nie została wydatkowana, 

• przenosi się plan wydatków z § 6050 do § 4270 w kwocie 7.500 zł. W związku                         

z faktem, iż zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze  powiatowej Nr 2719W - ul. 

Laskowskiej w Celestynowie” zostało zrealizowane, powstały oszczędności,                        

które zostaną przeznaczone na remonty dróg. 

 

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych                                                                        

oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku - po zmianach” zwiększono plan dochodów 

i wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Otwocku   o kwotę 50.000 zł,  
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w związku z wyższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów gromadzonych na 

wydzielonym rachunku.  

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


