
W Otwocku 
5.400 Otwock, ul. Górna 13 

tel. (22) 778-1300  

fax  (22) 7781302 
UCHWAŁA NR W  XI I II9!-ICW 

ZARZĄD. PWi :\T t OTWQCI1EGO 
z dnia .1b. .GW..4Q4k 

w sprawie zmian 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. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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.zm.). uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019r. 
- Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwala 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: 

Rozdział  Paragraf 	 Treść  Zmiana 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 285 884,00 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 285 884,00 

2110 

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

285 884.00 

Starostwo Powiatowe 285 884,00 

Razem zwiększenie pJ 	4oc4odw:, 285 884,00 

2) Zmienia się  wydatki budżetowe: 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Zmiana 
710 Działalność  usługowa 12 000,00 

7 10 122 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 000,00 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 12 000,00 

Starostwo Powiatowe 12 000,00 
750 Administracja publiczna 0900 

75011 Urzędy wojewódzkie 1000,00 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych I 000,00 

Starosź i"o Powiatowe 1000,00 
75019 Rady powiatów 600,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 600,00 
Starostwo Powiatowe 600.00 

75020 Starostwa powiatowe -1 600,00 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych -1 600.00 

Dział  

754 



Podpisy Czionków Zarządu Powiatu 

Prze 

9$TA 

źysztófK7ek 

Siarosii"o Powiatowe -1 6O0. (X) 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przecawpozarowa 

285 884,00 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 285 884,00 

Komenda Powiatowa Państwowej Struzy Pożarnej - 
środki zlecone: 

4050 
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

276 464,00 

4060 
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 
lunkcjonartuszy zaliczane do wynagrodzeń  

9420,00 

758 Różne rozliczenia -12000900 

75818 Rezerwy ogólne i celowe -12000700 

4810 Rezerwa ogólna -12000,00 

Starostwo Powiatowe -12000,00 

Razem zwiększenie planu wydatków: 285 884,00 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Elektronicznie podpisany przez 
Stanisław Kruszewski 
Data: 2020.06.1615:07:04+0200" 
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Uzasadnienie 

Ad. § I pkt I 
Zwiększenie planu dochodów o łączną  kwotę  285.884,00 zł  wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 75411 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  285.884 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2020 z 5 czerwca 2020 r. Powyższe środki 
zostaną  przeznaczone na podwyżki uposażeń  strażaków pełniących służbę  w komendach 
powiatowych/miejskich PSP jako dopełnienie środków ujętych na okres 5 miesięcy 
w budżecie wojewodów na etapie planowania. 

Ad. § 1 pkt 2 
Zwiększenie planu wydatków o łączną  kwotę  285.884,00 zł  wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 71012 - zwiększa się  plan wydatków w § 4440 o kwotę  12.000 zł  z rezerwy ogólnej 
(75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących środków na ZFŚS w związku ze wzrostem 
stawki odpisu na 2020 rok. 

Rozdz. 75011 - zwiększa się  plan wydatków w § 4440 o kwotę  1.000 zł  z w celu 
uzupełnienia brakujących środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 

rok. 

Rozdz. 75019 - zwiększa się  plan wydatków w § 4440 o kwotę  600 zł  w celu uzupełnienia 
brakujących środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok. 

Rozdz. 75020 - zmniejsza się  plan wydatków w § 4440 o kwotę  1.600 zł  z przeznaczeniem 
na uzupełnienie brakujących środków na ZFŚS w rozdz. 75011 § 4440 - 1.000 zł  oraz 
w rozdz. 75019 § 4440-600 zł  w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok. 

Rozdz. 75411 - zwiększa się  plan wydatków w §§ 4050, 4060 o lączną  kwotę  285.884 zł  na 
podstawie wniosków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-32 1I -
10.06.2020 

-
10.06.2020 oraz PF-3211-11.06.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na 
podwyżki uposażeń  strażaków pełniących służbę  w KPPSP jako dopełnienie środków ujętych 
na okres 5 miesięcy w budżecie wojewodów na etapie planowania, zgodnie z decyzją  
Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2020 z 5 czerwca 2020 r. oraz w celu zabezpieczenia 
środków na wypłatę  wynagrodzeń  za zastępstwo za pracowników przebywających na 
zwolnieniach lekarskich. 

Rozdz. 75818 - zmniejsza się  plan wydatków w § 4810 o kwotę  12.000 zł  z rezerwy 
ogólnej w celu przeniesienia środków na ZFŚS do rozdz. 71012 § 4440 w związku ze 
wzrostem stawki odpisu na 2020 rok. 

Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 
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