
Autopoprawka 

do projektu uchwały Nr 1 i Nr 2 

na XV/2019 Sesję Rady Powiatu w Otwocku 

dnia 19  grudnia  2019 r. 

  

W związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2019.6p z dnia 

11 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 

88.704 zł, przeznaczonej dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje 

celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia  domów pomocy 

społecznej,  wprowadza się w uchwale zmieniającej budżet     i   WPF następujące zmiany: 

 

Ad . projekt  Nr 1: 

 

W § 1 pkt 1) Zmienia się dochody budżetowe: 

 

1. Rozdział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

• Zwiększa  się § 0770 o kwotę (-) 88.704 zł, do kwoty (-) 376.898 zł. 

Sumę działu 700 zastępuje się kwotą (-) 349.605 zł . 

 

2. Dział 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

• wprowadza  się § 2760 na kwotę 88.704 zł. 

Sumę działu 758 zastępuje się kwotą 129.596 zł . 

 

W § 2 ust. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 152.650.954,35 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 139.800.790,35 zł; 

2) dochody majątkowe 12.850.164,00 zł. 

 

Analogicznym zmianom ulega: 

1. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku – po zmianach”. 

 

Powyższe zmiany mają jednocześnie wpływ na uzasadnienie do projektu w/w uchwały.                            

W Ad. § 1 pkt 1  wprowadza się następujące zmiany, w tym: 

• w  rozdz. 70005 w pkt. 3 kwotę 288.194 zł zastępuje się kwotą 376.898 zł, 

• dodaje się nowy zapis do uzasadnienia, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 „ Rozdz. 75802 – wprowadza w planie dochodów § 2760 w kwocie 88.704 zł na podstawie 

pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2019.6p z dnia 11 grudnia 2019 r. środki z rezerwy 

subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa 

dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia  domów 

pomocy społecznej. Środki zwiększają subwencję ogólna powiatu.” 

 

 

 



Ad. projekt Nr 2: 

 

 

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 

W konsekwencji wprowadzonych  zmian do projektu  uchwały budżetowej Powiatu 

Otwockiego   na rok 2019 ,  w Zał. Nr 1 dostosowuje się projekt uchwały  w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031.  

 

1. Zmianie uległy następujące pozycje w Zał. Nr 1:  

• zwiększenie o 88.704 zł  - poz. 1.1, poz. 1.1.4, poz. 8.1, poz. 8.2,  

• zmniejszenie o 88.704 zł  -  poz. 1.2, poz. 1.2.1. 

 

W objaśnieniach do zmian dotyczących Zał. Nr 1 kwotę 288.194 zł z tytułu odpłatnego  

nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zastępuje się 
kwotą 376.898 zł. 

 

        

Przewodniczący Zarządu  

Cezary Łukaszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


