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ZARZĄDU OWIĄTU  QTWQCK JEGO 

dnia.(D.". a ...  

w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku idnia 

19 rU(1flia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok. / późn.zm. 

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

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z poźn.zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 

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

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

2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok. ucliwala się, co następuje: 

* 1. W 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: 

Dzial i Rozdział 	Paragraf Treść 	 Zmiana 

710 Działalność  usługowa 62 000,00 11  
71015 Nadzór budowlany 62000,00 

2110 

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

62 000,00 

Starostwo Powiatowe 62 000,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 

256 761,00 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 256 761,00 

2110 

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

256 761,00 

Starostwo Powiatowe 256 761,00 

755 Wymiar sprawiedliwości -9 900,00 
75515 Nieodpłatna pomoc prawna -9900,00 

2110 

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

.9 90000 I 

StarOStwO Powiatowe -9 900,00 

852 Pomoc społeczna 26 800,00 

85203 Ośrodki wsparcia 26 800,00 



2110 

85395 

2110 

10 830,50 

10 830,50 

10830,50 

40 837,50 

40 837,50 

853 

2110 

2160 

2110 

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

26 800,00 

Starostit y Po i „iatoii"e 26800.00 

51 668,00 

85321 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

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

Starosnro Powiatowe 

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

Starostivo Po"iiafoii 40 835() 

Rodzina [855 75982,00 

Wspieranie rodziny 85504 1000,00 

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

1000,00 

Starostwo Powiatowe 1000,00 

85508 4000,00 Rodziny zastępcze 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane z realizacją  dodatku 
wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty 
oraz dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

Starostwo Powiatowe  

4000,00 

4 000,00 

85510  Działalność  placówek opiekuńczo-wychowawczych 70 982,00 

2110 

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

59 982.00 

2160 

Starostwo Powiatowe 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane z realizacją  dodatku 
wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty 
oraz dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

59 982,00 

11 000,00 

 

Starostwo Powiatowe 11 000,00 

   

Razem zwiększenie planu dochodów: 463 311 ,O 



754 

755 

852 

2)  Zmienia się  wydatki budżetowe: 

Dział  Rozdział  Paragraf 

710 

Treść  Zmiana 

Działalność  usługowa 62 000,00 

71015 Nadzór budowlany 62 000,00 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 
środki zlecone.- lecone:

4010 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 843,00 

4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 
cywilnej 

24 017,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8869,00 

4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1271,00 

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych -1 861,00 

4610 yy postępowania sądowego i prokuratorskiego -2 861,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 

256 761,00 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 256 76 1,00 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 
środki zlecone: 

3070 
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń  
wypłacane żołnierzom i funkcjonańuszom 

14488,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2059,00 

4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 
cywilnej 

9876,00 

4050 
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

66,00 

4060 
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  -66,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 434,00 

412 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 	00 

4180 
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy 
i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 

216804,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1441,00 

4260 Zakup energii 27 257,00 

4270 Zakup usług remontowych -10842,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1964,00 

4480 Podatek od nieruchomości -202,00 

Wymiar sprawiedliwości -9900,00 
75515 Nieodpłatna pomoc prawna -9900,00 

4300 Zakup usług pozostałych -9900,00 

Stmo.yrii"o Powiatowe - środki :leco,ze -9900.00 

Pomoc społeczna 26 800,00 

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4333,00 

Srodki wojewody: 

Dom Pomocy Społecznej 'Wrzos " 2974,00 
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Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 1359,00 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne -23097,00 4040 
Środki wojewody: 
Dom Pomocy Społecznej „Wrzos" -8546,00 

Dom Pomocy Społecznej w Karczewie -9139,00 

Dom Pomocy Społecznej w Otwocku -5412,00 

4260 Zakup energii -2 352,00 

Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - 
środki ii łasne 

-2352,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 21116,00 

Dom Pomocy Społec:muj „Wrzos" - 
środki wojewody 

5572,00 

Dom Pomocy Spo/ecznj ii Karc:ewie - 
środki wojewody 

7780,00 

Dom Pomocy Społecznej w Otwocku: 7764,00 

Srodki wojeii"ody 5412,00 

Środki „własne 2 352,00 

Ośrodki wsparcia 26 800,00 85203 

Środowiskoyiy Domu Samopomocy - środki zlecone: 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne -3258,00 4040 
Zakup materiałów i wyposażenia 13530.00 4210 

3500,00 4220 Zakup środków żywności 
10 775,00 4300 Zakup usług pozostałych 

4440 2253,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 

853 
	

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 	51 668,00 

85321 
	

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 	10 830,50 

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie - 
środki zlecone." 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne -333,00 4040 
Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 4170 
Zakup materiałów i wyposażenia 2 530,50 4210 
Zakup usług pozostałych 5 391,00 4300 

4440 242,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 
40 837,50 Pozostała działalność  85395 

Świadczenia społeczne 40 837.50 3110 

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie - 
środki zlecone: 

40 837,50 

[855 
85504  

Rodzina 
Wspieranie rodziny 

75 982,00 
1 000,00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  500,00 

3110 Świadczenia społeczne 900,00 

środki zlecone 900,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84,00 

środki zlecone 84,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14,00 

środki zlecone 14,00 
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STA 

	yz.t.of.Kl.ósek 	 

Stanisław 	Elektronicznie podpisany przez 
Stanisław Kruszewski 

Kruszewski 
	

Data: 2020.05.06 14:07:03 +0200" 

4 120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

00 

środki zlecone 2,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia I 000,00 

4260 Zakup energii -3 572,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 2072,00 

85508 Rodziny zastępcze 4000,00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 
środki zlecone: 

3110 Świadczenia społeczne 3960,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40,00 

85510 Działalność  placówek opiekuńczo-wychowawczych 70 982,00 

Środki zlecone. 

3110 Świadczenia społeczne 14219,00 

Domy dla Dzieci 3 328,00 

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie 10 891,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 451,00 

Domy dla Dzieci 47342,00 

Powiawit „e centrum Pomocy Rodzinie 109,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 152,00 

Domy,  dla Dzieci 8152,00 

4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 160 00 

Domy dla Dzieci I 160,00 

Razem zwiększenie planu wydatków 463 311,00 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpis-,.Członków .arz du Powiatu 

Przewo 

zeiis i 

Elektronicznie podpisany 
przez Krzysztof Olszewski 
Dt: 202105.061 5"I 5:18 
+0200" 

Krzysztof 
Olszewski 

„ 	Dokument podpisany przez 
GRZEGORZ MICHALCZYK 
Data: 202005.06 17:48:31 
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Uzasadnienie 

Ad. * I pkt I 
Zwiększenie planu dochodów o łączną  kwote 463.31 1,00 ił  wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej; 

Rozdz. 71015 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  62.000 zł  na podstawie pisma 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-1.3 111 .24.16.2020.MJ z dnia 

20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok. 

Rozdz. 75411 zwiększa się  plan dochodów w § 21100 łączną  kwotę  256.761 zł, w tym: 

• 249.111 zł  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Nr WF-1.3 111.24.1 6.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach 
dotacji na 2020 rok, 

• 7.650 zł  na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2020 z dnia 
27 kwietnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną  na wypłatę  skutków 
podwyżek na: odprawach emerytalnych, nagrodach jubileuszowych, świadczeniach 
pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 
oraz na zasiłkach pogrzebowych. 

Rozdz. 75515 - zmniejsza się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  9.900 zł  na podstawie pisma 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-1.3 111.24.1 6.2020.MJ z dnia 

20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok. 

Rozdz. 85203 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  26.800 zł  na podstawie pisma 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-1.3 111.24.1 6.2020.MJ z dnia 

20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok. 

Rozdz. 85321 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o łączną  kwotę  10.830,50 zł, w tym: 

• 2.530,50 zł  na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37 z dnia 
20 marca 2020 r. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), 
przeznaczone jest na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, 

• 8.300 zł  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Nr WF-1.3 111.24.1 6.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach 
dotacji na 2020 rok. 

Rozdz. 85395  -  zwiększa się  plan dochodów w * 2110 o kwotę  40.837,50 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Powyższe 

środki przeznaczone są  na dotacje celowe dla powiatów na realizację  zadań  wynikających 

z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 

Rozdz. 85504  -  zwiększa się  plan dochodów w * 2110 o kwotę  1.000 zł  na podstawie pisma 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-1.3 lll.24.16.2020.MJ z dnia 
20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok. 



Rozdz. 85508 - zwiększa się  plan dochodów w § 2160 o kwotę  4.000 zł  na podstawie pisma 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-1.3 111.24. 16.2020.Mi z dnia 

20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok. 

Rozdz. 85510- zwiększa się  plan dochodów o łączną  kwotę  70.982 zł, w tym: 

• § 2110 o kwotę  59.982 zł  na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 78 
z dnia 20 kwietnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są  na realizację  zadań  
z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), na finansowanie 

pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, 

• § 2160 o kwotę  11.000 zł  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF-1.3 111.24. 16.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 
2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok. 

Ad. § 1 pkt 2 
Zwiększenie planu wydatków o łączną  kwotę  463.311,00 zł  wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 71015 zwiększa się  plan wydatków o łączną  kwotę  62.000 zł  na podstawie 
wniosków Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7 145/05/2020 
i Nr PINB- Fin/7145/07/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., w tym: 

• przenosi się  plan wydatków z * 4610 do § 4440 w kwocie 2.861 zł  w celu 

zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok, 

• zwiększa się  plan wydatków w §§ 4010, 4020, 4110, 4120 o łączną  kwotę  62.000 zł  
zgodnie pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Nr WF-1.3 111.24. 16.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach 

dotacji na 2020 rok. 

Rozdz. 75411 - zwiększa się  plan wydatków o łączną  kwotę  256.761 zi, w tym: 
1. zwiększa się  plan wydatków w łącznej kwocie 249.111 zł  na podstawie wniosku 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr P F-3211-05.04.2020 z dnia 
10 kwietnia 2020 r. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na wniosek Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zgodnie z pismem 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-1.3111.24.16.2020.W 
z dnia 20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok; 

2. zwiększa się  plan wydatków w § 4180 o kwotę  7.650 zł  na podstawie wniosku Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr 42/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., 
z przeznaczeniem na wypłatę  skutków podwyżek, zgodnie z decyzją  Wojewody 
Mazowieckiego Nr 42/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz przenosi się  środki z § 4060 
do § 4050 w kwocie 66 zł  w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę  
wynagrodzeń  za zastępstwo za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. 

Rozdz. 75515 - zmniejsza się  plan wydatków w § 4300 o kwotę  9.900 zł  zgodnie z pismem 
* 

	

	Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-1.3 111.24. 16.2020.MJ z dnia 
20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok. 



Rozdz. 85202 - dokonuje się  zmian w planie wydatków na podstawie wniosku Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3 111.7.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

realizowanych przez domy pomocy społecznej, w tym: 

• Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - zmniejsza § 4040 o kwotę  9.139 zł  
i przenosi się  środki do § 4440 w kwocie 7.780 zł  z przeznaczeniem na ZFŚS 

w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok oraz do § 4010 w kwocie 1.359 zł  
z przeznaczeniem na nagrody i premie dla pracowników DPS, w związku ze zmianami 

w organizacji pracy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, 

• Dom Pomocy Społecznej w Otwocku  - zmniejsza się  * 4040 o kwotę  5.412 zł  oraz 

* 4260 o kwotę  2.352 zł  i zwiększa się  § 4440 w łącznej kwocie 7.764 zł  w celu 

zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok, 

• Dom Pomocy Społecznej 9WRZOS" w Otwocku - zmniejsza się  * 4040 o kwotę  
8.546 zł  i zwiększa się  § 4440 o kwotę  5.572 zł  w celu zabezpieczenia środków na 

ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok oraz § 4010 o kwotę  
2.974 zł  z przeznaczeniem na nagrody i premie dla pracowników DPS, w związku ze 

zmianami w organizacji pracy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego 

koronawirusem. 

Rozdz. 85203 - 
1. Przenosi się  plan wydatków z § 4040 do §§ 4210, 4440 w łącznej kwocie 3.258 zł  na 

podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3 111.7.2020 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków w * 4440 w kwocie 2.253 zł  na ZFŚS 

w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok oraz w § 4210 w kwocie 1.005 zł  
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego; 

2. Zwiększa się  plan wydatków w §§ 4210, 4220, 4300 o łączą  kwotę  26.800 zł  na 
podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3 111.8.2020 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Otwocku. Powyższych zmian dokonano zgodnie pismem Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego 	w Warszawie Nr WF-1.31 1'1.24.1 6.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 

2020 r. informującego o kwotach dotacji na 2020 rok. 

Rozdz. 85321 - 
1. Przenosi się  plan wydatków z § 4040 do §§ 4300, 4440 w łącznej kwocie 333 zł  na 

podstawie 	wniosku 	Powiatowego 	Centrum 	Pomocy 	Rodzinie 
Nr PCPR.FK.3 111.7.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 	realizowanych przez PCPR 
w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków * 4440 w kwocie 242 zł  na ZFSS 
w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok oraz w * 4300 w kwocie 91 zł  
z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup usług świadczonych 
przez lekarzy - członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności; 

2. Zwiększa się  plan wydatków o łączną  kwotę  10.830,50 zł  na podstawie wniosku 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3 111.8.2020 z dnia 30 kwietnia 
2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym: 

4170. 4300 o łączną  kwotę  8.300 zł  z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków 
komisji orzekających o niepełnosprawności zatrudnionych na umowy zlecenia oraz 

dla lekarzy świadczących usługi w ramach PZOON. Zmian dokonano zgodnie 
pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
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Nr 	WF-1.3 111.24.1 6.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach 

dotacji na 2020 rok, 

• * 4210 o kwotę  2.530,50 zł  z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 

związanego z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Zmian 

dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego Nr 37 z dnia 20.03.2020 r. 

Rozdz. 85395 - zwiksza się  plan wydatków w § 3110 o kwotę  40.837,50 zł  na podstawie 

wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 	Nr PCPR.FK.3 111.9.2020 z dnia 

06 maja 2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na wypłatę  
świadczeń  dla posiadaczy Karty Polaka. Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody 

Mazowieckiego Nr 48/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Rozdz. 85504 - 
1. Przenosi się  plan wydatków z § 4260 do §§ 3020, 4210, 4440 w łącznej kwocie 3.572 zł  

na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Nr PCPR.FK.3 111.7.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. realizowanych przez PUR 
w Otwocku w celu zabezpieczenia środków w * 4440 w kwocie 2.072 zł  na ZFSS 
w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok, a także zwiększeniem liczby etatów 
zatrudnionych pracowników oraz w § 3020 o kwotę  500 zł  z przeznaczeniem na 
uzupełnienie brakujących środków na zakup odzieży dla pracowników w ramach BHP, 
a także w * 4210 - 1.000 zł  z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 
środków czystości; 

2. Zwiększa się  plan wydatków w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 o łączną  kwotę  1.000 zł  na 
podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3 111.8.2020 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na 
wypłatę  świadczeń  w ramach Programu „Dobry start" wraz z kosztami obsługi wniosków. 
Zmian dokonano zgodnie pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Nr WF-1.3 111.24.1 6.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 2020 r. informującego 
o kwotach dotacji na 2020 rok. 

Rozdz. 85508  -  zwiększa się  plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną  kwotę  4.000 zł  
na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3 11 1.8.2020 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na 
wypłatę  świadczeń  w ramach programu „Rodzina 500+" wraz z I % kosztami obsługi. 
Zmian dokonano zgodnie pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Nr WF-1.3 111.24.1 6.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 2020 r. informującego o kwotach dotacji 
na 2020 rok. 

Rozdz. 85510  -  zwiększa się  plan wydatków  w łącznej kwocie 70.982 zł  na podstawie 
wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3 111.8.2020 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze., 
w tym: 

• Domy dla Dzieci w Otwocku - zwiększa się  §§ 3110. 4010, 4110, 4120 o łączną  
kwotę  59.982 zł  z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców 
w placówce. Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego 
Nr 78 z dnia 20.04.2020 r., 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - zwiększa się  §§ 3110, 4010 
o łączną  kwotę  11.000 zł  z przeznaczeniem na wypłatę  świadczeń  w ramach 
programu „Rodzina 500+" wraz z 1% kosztami obsługi. Zmian dokonano 
zgodnie 	pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 	w Warszawie 
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Nr 	WF-1.3 111.24.16.2020.MJ z dnia 20 kwietnia 2020 r. intbrrnującego o kwotach 
dotacji na 2020 rok. 

Opracował: 
Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 
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