
ZARZĄD POWIATU 
w Otwocku 

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

UCHWAŁA NR xL1A.Q-  

ZARZĄDU PWIĄTU OTWOCKIEGO 

z dnia 

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 1 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: 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Zmiana 

710 Działalność  usługowa 9886900 

71015 Nadzór budowlany 9886,00 

2110 

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

9886,00 

Starostwo Po 4 „iatoi e 9 886, 00 

750 Administracja publiczna 3 618,00 
75011 Urzędy wojewódzkie 3618,00 

2110 

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

3618,00 

Starostwo Powiatowe 3618,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150 000,00 
85322 Fundusz Pracy 150 000,00 

2690 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację  
zadaii wynikających z odrębnych ustaw 

150000,00 

Starostwo Powiatowe 150 000,00 

Razem zwiększenie planu dochodów: 
	

163 504,00 

2) Zmienia się  wydatki budżetowe: 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Zmiana 

710 Działalność  usługowa 9886900 
71015 Nadzór budowlany 9886,00 



Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 
środki zlecone.- lecone:

4010 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników I 602,00 

4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 
cywilnej 

8284,00 

750 Administracja publiczna 3618900 

75011 Urzędy wojewódzkie 3618,00 

Starostiyo Po wiato „ ye - środki zlecone: 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3024,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520,00 

4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

74,00 

758 Różne rozliczenia -15000900 

75818 Rezerwy ogólne i celowe -15000,00 

4810 Rezerwy - rezerwa ogólna -15000,00 

Starostwo Powiatowe -15000,00 

801 Oświata i wychowanie 15 000,00 

80115 Technika 30 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 

Zespól Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych 30 000,00 

80195 Pozostała działalność  -15000,00 

Oświata Powiatowa: 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  -5000,00 

4300 Zakup usług pozostałych -10000,00 

853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej 150 000,00 

85333 Powiatowe urzędy pracy 150 000,00 

Powiatowy Urząd Pracy: 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 596,00 

410 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

2 18400 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 220,00 

4260 Zakup energii -6 156,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 440500 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 5716,00 

Razem zwiększenie planu wydatków: 
	

163 504,00 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 
Zwiększenie planu dochodów o łączną  kwotę  163.504,00 zł  wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 71015 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  9.886 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176 z 23 lipca 2020 r. Powyższe środki pochodzące 
z rezerwy celowej zostaną  przeznaczone na zwiększenie funduszu wynagrodzeń  
w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego. 

Rozdz. 75011 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  3.618 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 177/2020 z 23 lipca 2020 r. Powyższe środki 
zostaną  przeznaczone na realizację  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Rozdz. 85322 - zwiększa się  plan dochodów w § 2690 o kwotę  150.000 zł  na podstawie 
decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4020.7.4.2020.AŁ/JC z dnia 
15 maja 2020 r. Powyższe środki, naliczone z rezerwy Funduszu Pracy, przeznaczone są  na 
finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku kosztów obsługi zadań  określonych 
w art. 1 Szzb - 1 Szze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

Ad. § 1 pkt 2 
Zwiększenie planu wydatków o łączną  kwotę  163.504,00 zł  wynika ze zmian w niżej 
wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 71015 - zwiększa się  plan wydatków w §§ 4010, 4020 o łączną  kwotę  9.886 zł  
na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku 
nr PINB-Fini"7145/1 1/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu 
wynagrodzeń  w PINB. Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego 
nr 176 z 23 lipca 2020 r. 

Rozdz. 75011 - zwiększa się  plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną  kwotę  3.618 zł  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zmian dokonano zgodnie z decyzją  
Wojewody Mazowieckiego nr 177/2020 z 23 lipca 2020 r. 

Rozdz. 75818 - zmniejsza się  plan wydatków w § 4810 o kwotę  15.000 zł  z rezerwy 
ogólnej, w celu przeniesienia środków do rozdz. 80115 * 4270 w związku z koniecznością  
remontu trzech sal lekcyjnych w Zespole Szkół  Ekonomiczno - Gastronomicznych. 

Rozdz. 80115, 80195 - zwiększa się  plan wydatków w rozdz. 80115 § 4270 o łączną  kwotę  
30.000 zł  na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr Ośw.P.KS.312.2020 
z dnia 03 sierpnia 2020 r. realizowanych przez Zespół  Szkół  Ekonomiczno - 
Gastronomicznych, w tym: 
1. 15.000 zł  z rozdz. 80195 §§ 3020, 4300; 
2. 15.000 zł  z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 4810). 

Podczas malowania trzech sal w ZSEG spadły całe połacie tynku z sufitów. W związku 
z powyższym konieczne jest skucie tynku na sufitach w malowanych pomieszczeniach 
i przykręcenie kasetonów. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia wynosi 30.000 zł, 
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po cięciach budżetu w związku z ograniczeniami spowodowanymi niższymi wpływami do 
budżetu na skutek COyID-19, szkoła nie ma takich środków. 

Rozdz. 85333 - 
1. Zwiększa się  plan wydatków o lączną  kwotę  150.000 zł  na podstawie wniosku 

Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-3 10.1 .7.MS.2020 z dnia 05 sierpnia 2020 
r. Powyższe zwiększenie spowodowane jest kontynuacją  zatrudnienia 2 osób w ramach 
umowy zlecenia oraz wypłatą  nagród dla pracowników Urzędu w związku z realizacją  
nowych zadań  związanych z obsługą  przedmiotowych wniosków, których celem jest 
udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i ochrona zagrożonych miejsc pracy, zgodnie 
z ustawą  o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COyID-1 9. Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej nr DF.I.4020.7.4.2020.AŁ/JC z dnia 15 maja 2020 r.; 

2. Przenosi się  plan wydatków z § 4260 do §§ 4280, 4440 w łącznej kwocie 6.156 zł  
w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług zdrowotnych, 	w związku 

z większą  liczbą  pracowników kierowanych na badania wstępne i okresowe oraz 

w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 

2020 rok. 

Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 
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