
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

2110 

4RZĄD POWIATU 
w OtWOCkU 

05-400 Otwock. ul Górna 13 
tel. (22) 778-13-00 
fax (22) 77813-02 

UCHWAŁA NR C. X  

ZARZDUJ %Tp(U 

w sprawie zmian w uchwale Nr 1 18/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zni. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z."'.019 r. poz. 511 z poźn.zm.) w związku z art. 257 pkt I i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

869 z późn.zrn.), uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 

2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku 

uchwała, co następuje: 

1. \V uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm wprowadza się  
następujące zmiany: 

1) Zmienia się  dochody budżetowe:  
Dział  Rozdział  Paragraf  
752 	 Obrona narodowa 

75295 	 Pozostała  dzaia1nosc 

Zmiana 
 _J 

84 674,00 
84674,00 

Treść  

Starosti"o Powiatowe 

84 674,00 

84674,00 

Razem zwiększenie planu dochodów: 
	

84674900 1 1  

2) Zmienia się  wydatki budżetowe: 
Dział  Rozdzial Paragraf Treść  Zmiana 
700 Gospodarka mieszkaniowa 	 80000,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 

Starostwo Powiatowe 80 000,00 

750 Administracja publiczna 90 000,00 
75020 Starostwa powiatowe 90 000,00 

4300 - Zakup usług pozostałych 90 000,00 

Starostwo Powiarnii"e 90 000,00 

752 Obrona narodowa 84 674,00 
75295 Pozostała działalność  84 674,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 674,00 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 
„ t"Odkl 	lecone 

84 674.00 

754 J Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 

35 000,00 
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Przew 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 
środki zlecone: 

3070 
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń  
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 

-21000,00 

4050 
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

-1 997,00 

4060 
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  I 997,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 5000.00 

75421 Zarządzanie kryzysowe 35 000,00 

Starostito Poiyiatowe: 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -300,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 

4260 Zakup energii 300,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10000,00 

758 Różne rozliczenia -205000,00 

75818 Rezerwy ogólne i celowe -205000,00 

Starostwo Powiatowe: -205000,00 

4810 Rezerwy -205 000,00 

1. ogólna -170000,00 

2. na zarzadzanie kryzysowe -35 000,00 

Razem zwiększenie planu wdatków: 
	

84 674,00 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 

Zwiększenie planu dochodów o łączną  kwotę  84.674,00 zł  wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 75295 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  84.674 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 54 z dnia 31 marca 2020 r. Powyższe środki 
przeznaczone są  (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.64) na realizację  przez Państwową  
Straż  Pożarną, zadań  wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu 
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2017-2020". 

Ad. § 1 pkt 2 

Zwiększenie planu wydatków o łączną  kwotę  84.674,00 zł  wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 70005 - zwiększa się  plan wydatków w § 4300 o kwotę  80.000 zł  z rezerwy ogólnej 
(75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na odbiór odpadów z terenu PCZ Sp.  z o.o. 
Całkowita wartość  umowy wynosi 164.161,40 zł. 

Rozdz. 75020 - zwiększa się  plan wydatków w § 4300 o kwotę  90.000 zł  z rezerwy ogólnej 
(75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na kolejną  umowę  za odholowanie 
i parkowanie samochodów na parkingu, w związku z wyłączeniem ich z ruchu drogowego 
przez Policję. Całkowita wartość  umowy wynosi 163.000 A. 

Rozdz. 75295- zwiększa się  plan wydatków w § 4210 o kwotę  84.674 zł  na podstawie 
wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-32 11-04.04.2020 
z dnia 10 kwietnia 2020 r. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb KPPSP 
w Otwocku. 

Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego nr 54 z dnia 31 marca 2020 r. 

Rozdz. 75411 - przenosi się  plan wydatków z §§ 3070, 4050 do §§ 4170, 4060, 4410 
w łącznej kwocie 22.931 zł  na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej nr PF-3211-04.04.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w celu uzupełnienia brakujących 
środków na wypłatę  wynagrodzeń  za zastępstwo za pracowników przebywających na 
zwolnieniach lekarskich, na wynagrodzenia bezosobowe dla osób świadczących prace 
porządkowe, archiwizacyjne i biurowe oraz na podróże służbowe. 

Rozdz. 75421 - 

1. Przenosi się  plan wydatków z § 4040 do § 4260 w kwocie 300 zł  w związku ze 
wzrostem kosztów o 50 zł/m-c za energię  elektryczną  w użyczonych pomieszczeniach 
od dnia 01 lipca 2020 r., 

2. Zwiększa się  plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną  kwotę  35.000 zł  z rezerwy 

na zarządzenie kryzysowe (75818 § 4810), z przeznaczeniem na zakup materiałów 
oraz usług w związku z pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2. 
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Rozdz. 75818 - zmniejsza się  plan wydatków w § 4810 o łączną  kwotę  205.000 zł, w tym: 
• 170.000 zł  z rezerwy ogólnej 	w celu przeniesienia do rozdz. 70005 § 4300 - 

80.000 zł  oraz do rozdz. 75020 § 4300 - 90.000 zł; 
• 35.000 zł  z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w celu przeniesienia do rozdz. 75421 

4210, 4300, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług w związku 
z pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2. 

Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 

4 


