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projekt Nr 1 

 

UCHWAŁA NR ………………….. 

 

RADY POWIATU 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. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 

pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.                         

z 2020 r. poz.920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220,  art. 235, art. 236, art. 

237, art. 242 ust. 1, art. 243 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 2019 r. – 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 

600     Transport i łączność 1 850,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 1 850,00 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 597,00 

      Zarząd Dróg Powiatowych 1 597,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 253,00 

      Zarząd Dróg Powiatowych 253,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa -277 998,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami -277 998,00 

    0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
-279 288,00 

      Starostwo Powiatowe -279 288,00 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 290,00 

      Starostwo Powiatowe 1 290,00 

710     Działalność usługowa -1 057,00 

  71015   Nadzór budowlany -1 057,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -1 057,00 

      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego -1 057,00 

750     Administracja publiczna 2 529,00 

  75085   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 529,00 



2 

 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -565,00 

      Oświata Powiatowa -565,00 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 094,00 

      Oświata Powiatowa 3 094,00 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

200 000,00 

  75618   

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

200 000,00 

    0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

200 000,00 

      Zarząd Dróg Powiatowych 200 000,00 

801     Oświata i wychowanie -7 470,00 

  80115   Technika -5 370,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -5 370,00 

      Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -3 370,00 

      Zespół Szkół Nr 2 -2 000,00 

  80120   Licea ogólnokształcące -2 100,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -2 100,00 

      Liceum Ogólnokształcące Nr I -1 140,00 

      Zespół Szkół Nr 1 -960,00 

852     Pomoc społeczna 399 584,00 

  85202   Domy pomocy społecznej 274 780,00 

    0830 Wpływy z usług 278 409,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 52 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 90 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 136 409,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -4 529,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" -1 363,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie -1 576,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku -1 590,00 

    0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 

w postaci pieniężnej 
800,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 800,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 100,00 

  85203   Ośrodki wsparcia -437,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -462,00 

      Środowiskowy Dom Samopomocy -462,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 25,00 

      Środowiskowy Dom Samopomocy 25,00 

  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie -3 522,00 
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    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -3 522,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -3 522,00 

  85295   Pozostała działalność 128 763,00 

    0830 Wpływy z usług 70,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 70,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -1 480,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -1 480,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 599,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 599,00 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

24 300,00 

      
Starostwo Powiatowe  - projekt unijny pn. „Rodzinne 

drogowskazy” 
24 300,00 

    2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

105 274,00 

      
Starostwo Powiatowe  - projekt unijny pn. „Rodzinne 

drogowskazy” 
105 274,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza -4 325,00 

  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -2 120,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -2 120,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -1 280,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
-840,00 

  85406   
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne 
-470,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -470,00 

      Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna -470,00 

  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego -650,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -650,00 

      Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury -650,00 

  85421   Młodzieżowe ośrodki socjoterapii -1 085,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -1 085,00 

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" -1 085,00 

855     Rodzina -27 104,00 

  85504   Wspieranie rodziny -3 223,00 

    0830 Wpływy z usług -1 000,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -1 000,00 
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    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -1 000,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -1 000,00 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 497,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 497,00 

    0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 

w postaci pieniężnej 
-1 600,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -1 600,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów -120,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -120,00 

  85508   Rodziny zastępcze 3,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3,00 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -23 884,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek -1 926,00 

      Domy dla Dzieci -1 672,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -5,00 

      Rodzinny Dom Dziecka Podbiel -249,00 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 42,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 42,00 

    0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 

w postaci pieniężnej 
-22 000,00 

      Domy dla Dzieci -22 000,00 

          

Razem zwiększenie planu dochodów: 286 009,00 

 

2) Zmienia się wydatki budżetowe:  

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

600     Transport i łączność 0,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 0,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 1 290,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 290,00 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 290,00 

      Starostwo Powiatowe 1 290,00 

750     Administracja publiczna 27 500,00 

  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 500,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 27 500,00 

      Starostwo Powiatowe 27 500,00 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
0,00 

  75404   Komendy wojewódzkie Policji 0,00 

    2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 636,00 

      Starostwo Powiatowe 7 636,00 
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    6170 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

-7 636,00 

      Starostwo Powiatowe -7 636,00 

801     Oświata i wychowanie 409 887,00 

  80102   Szkoły podstawowe specjalne 150 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 70 000,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
70 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
10 000,00 

  80105   Przedszkola specjalne 46 092,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 892,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
33 892,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 200,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
12 200,00 

  80115   Technika 61 900,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 900,00 

      Zespół Szkół Nr 2 61 900,00 

  80120   Licea ogólnokształcące 66 895,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 

      Liceum Ogólnokształcące Nr I 60 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 895,00 

      Zespół Szkół Nr 1 6 895,00 

  80134   Szkoły zawodowe specjalne 85 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 70 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 15 000,00 

852     Pomoc społeczna 367 756,00 

  85202   Domy pomocy społecznej 274 780,00 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 3 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 12 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 25 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 771,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 14 437,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 56 724,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 66 610,00 

    4220 Zakup środków żywności 45 000,00 



6 

 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 10 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 15 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 20 000,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 1 800,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 15 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 15 000,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 20 000,00 

    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 209,00 

      Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 209,00 

  85203   Ośrodki wsparcia -50 000,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
-50 000,00 

      Środowiskowy Dom Samopomocy -50 000,00 

  85295   Pozostała działalność 142 976,00 

    2827 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

24 300,00 

      Starostwo Powiatowe 24 300,00 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 464,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 23 464,00 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 520,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7 520,00 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 040,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4 040,00 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 296,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 296,00 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
575,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 575,00 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
185,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 185,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -599,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -599,00 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6 000,00 

    4307 Zakup usług pozostałych 77 195,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 77 195,00 

    4430 Różne opłaty i składki -1 000,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -1 000,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -5 000,00 

  85395   Pozostała działalność -5 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych -5 000,00 
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      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -5 000,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza -409 887,00 

  85401   Świetlice szkolne -37 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -25 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -25 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -6 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -6 000,00 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
-5 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -5 000,00 

    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych -1 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -1 000,00 

  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -221 400,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -100 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -20 000,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
-80 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -22 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -5 000,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
-17 000,00 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
-17 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -10 000,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
-7 000,00 

    4260 Zakup energii -70 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -70 000,00 

    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych -7 700,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -4 500,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
-3 200,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
-4 700,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
-4 700,00 

  85404   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -21 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -16 000,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -15 000,00 

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
-1 000,00 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
-4 200,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -1 700,00 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
-2 500,00 

    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych -800,00 

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 -800,00 

  85416   
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 
-15 487,00 

    3240 Stypendia dla uczniów -15 487,00 

      Liceum Ogólnokształcące Nr I -8 512,00 

      Zespół Szkół Nr 1 -6 895,00 

      Zespół Szkół Nr 2 -80,00 

  85421   Młodzieżowe ośrodki socjoterapii -115 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -89 000,00 

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" -89 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -22 000,00 

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" -22 000,00 

    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych -4 000,00 

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" -4 000,00 

855     Rodzina -41 037,00 

  85508   Rodziny zastępcze -9 001,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -7 520,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -7 520,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -1 296,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -1 296,00 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
-185,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -185,00 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -32 036,00 

    3110 Świadczenia społeczne -8 364,00 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -8 364,00 

    4260 Zakup energii -5 000,00 

      Domy dla Dzieci -5 000,00 

    4270 Zakup usług remontowych -3 672,00 

      Domy dla Dzieci -3 672,00 

    4300 Zakup usług pozostałych -10 000,00 

      Domy dla Dzieci -10 000,00 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
-5 000,00 

      Domy dla Dzieci -5 000,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -22 500,00 

  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury -22 500,00 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

-12 500,00 
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      Starostwo Powiatowe -12 500,00 

    2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 

-10 000,00 

      Starostwo Powiatowe -10 000,00 

926     Kultura fizyczna -42 000,00 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej -42 000,00 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

-5 000,00 

      Starostwo Powiatowe -5 000,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -1 500,00 

      Starostwo Powiatowe -1 500,00 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
-300,00 

      Starostwo Powiatowe -300,00 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe -5 000,00 

      Starostwo Powiatowe -5 000,00 

    4190 Nagrody konkursowe -8 100,00 

      Starostwo Powiatowe -8 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -9 000,00 

      Starostwo Powiatowe -9 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych -13 100,00 

      Starostwo Powiatowe -13 100,00 

          

Razem zwiększenie planu wydatków: 286 009,00 

 

             § 2. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 160.953.553,85 zł, w tym: 

 1) dochody bieżące 148.214.809,85 zł; 

 2) dochody majątkowe 12.738.744,00 zł. 

 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 172.566.237,85 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 143.984.460,85 zł; 

2) wydatki majątkowe  28.581.777,00 zł. 

 

3. Deficyt budżetowy wynosi 11.612.684,00 zł. 

 

§ 3. Integralną część uchwały stanowią: 
1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”;  

2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku – po zmianach”;  

3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających 

zwrotowi na 2020 rok - po zmianach”; 
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4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na 2020 rok – po zmianach”; 

5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 

porozumień  z organami administracji rządowej na 2020 rok - po zmianach”; 

6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między  jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok -  

po zmianach”;                                                                                     

7)  załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym                                                                                    

i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.  

     

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego  w Otwocku. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Marek Bajson Adwokat 
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Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 286.009,00 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.850 zł, w tym: 

• § 0940 o kwotę  1.597 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 

•  § 0970 o kwotę 253 zł z tytułu wpłaty za zniszczony znak drogowy. 

 

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów  o łączną kwotę 277.998 zł, w tym: 

1. zmniejsza się § 0770 o kwotę 279.288 zł z tytułu sprzedaży mienia Powiatu.                                           

Pozostałe dochody  ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne 

do zrealizowania w 2020 r., gdyż nadal na rynku nieruchomości nie ma szczególnego 

zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży  nieruchomości; 

2. zwiększa się § 0940 o kwotę 1.290 zł z tytułu zwrotu  przez nabywcę  kwoty opłaconego 

ze środków zleconych w 2019 r. kosztu operatu szacunkowego, określającego wartość 
rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży 

nieruchomości. 

 

Rozdz. 71015 – zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.057 zł z tytułu wpływów  

z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach 

bankowych.  

Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.529 zł, w tym: 

1. zmniejsza się § 0920 o kwotę 565 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek                       

w związku  z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych; 

2. zwiększa się § 0940  o kwotę 3.094 zł z tytułu  wpływu za lata ubiegłe 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, w związku                                   

z rozwiązaniem umowy o pracę. 
 

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów 

za zajęcie pasa drogowego. 

 

Rozdz. 80115 – zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 5.370  zł z tytułu 

wpływów z pozostałych odsetek w związku  z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach 

bankowych, w tym:  

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  - 3.370 zł, 

2. Zespół Szkół Nr 2 – 2.000 zł. 

 

Rozdz. 80120 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 2.100  zł z tytułu 

wpływów   z pozostałych odsetek w związku  z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach 

bankowych,  w tym: 

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I  -  1.140 zł, 

2. Zespół Szkół Nr 1 – 960 zł. 
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Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 274.780 zł realizowanych 

przez domy pomocy społecznej, w tym: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Karczewie –  zwiększenie § 0830 o kwotę 90.000 zł 

wynika ze zwiększonego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca                  

w DPS w 2020 r., a także większej liczby  mieszkańców umieszczonych w placówce. 

Zmniejszenie planu dochodów w § 0920 o kwotę 1.576 zł z tyt. odsetek od środków 

na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych,  zwiększenie 

§ 0970 o kwotę 100 zł  z tyt. planowanych dochodów płatnika podatku dochodowego   

i zasiłków ZUS; 

2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku  - zwiększenie  § 0830 o kwotę 136.409 zł 

wynika ze zwiększonego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca                 

w DPS w 2020 r., a także większej liczby  mieszkańców umieszczonych w placówce. 

Zmniejszenie § 0920 o kwotę 1.590 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach 

bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych; 

3. Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” - zwiększenie § 0830 o kwotę 52.000 zł wynika 

ze zwiększonego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS                   

w 2020 r., a także większej liczby  mieszkańców umieszczonych w placówce. 

Zmniejszenie § 0920 o kwotę 1.363  zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach 

bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych, zwiększenie § 0960 o kwotę 
800 zł w związku    z otrzymaną darowizną pieniężną. 

 

Rozdz. 85203 – zmniejsza się  plan dochodów o łączną kwotę 437 zł realizowanych przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w tym: 

• zmniejsza się § 0920 o kwotę 462 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach 

bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych, 

• zwiększa się  § 0970 o kwotę 25  zł z tyt. planowanych dochodów płatnika podatku 

dochodowego. 

 

Rozdz. 85218 - zmniejsza się  plan dochodów w § 0920 o kwotę 3.522 zł realizowanych 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Otwocku z tyt. odsetek od środków na 

rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych. 

 

Rozdz. 85295 –  

1. Zwiększa  się  plan dochodów o łączna kwotę 128.763 zł realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Otwocku, w tym: 

• zmniejsza się § 0920 o kwotę 1.480 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach 

bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych,  

• zwiększa się  w § 0830 o kwotę 70  zł w związku z realizacją dochodów z tyt. zwrotu 

kosztów energii elektrycznej,  

•  zwiększa się  w § 0970 o kwotę 599 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za 

zaginiony tablet uczestnika teleopieki, 
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2. zwiększa się  plan dochodów w §§ 2007 i 2057 o łączną kwotę 129.574 zł  na realizację  
projektu pn. „Rodzinne drogowskazy” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014 - 2020. 

 

Rozdz. 85403 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 2.120  zł z tytułu 

wpływów z pozostałych odsetek w związku  z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach 

bankowych, w tym: 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 1.280 zł, 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  - 840 zł. 

 

Rozdz. 85406 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 470  zł  realizowanych przez 

Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 

w związku  z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych. 

 

Rozdz. 85407- zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 650  zł  realizowanych przez 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury z tytułu wpływów z pozostałych odsetek                         

w związku  z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych. 

 

Rozdz. 85421 - zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.085  zł  realizowanych 

przez Młodzieżowy  Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 

w związku  z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych. 

 

Rozdz. 85504 - zmniejsza się plan dochodów przeniesionych do realizacji po 

zlikwidowanym Ognisku Wychowawczym „Świder” do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku w §§ 0830, 0920, 0960 i 0970 o łączną kwotę 3.720 zł w związku                    

z reorganizacją  działalności placówki. Zwiększenie § 0940 o kwotę  497 zł w związku                     

z korektą faktury dotyczącej 2019 r. i otrzymanym zwrotem nadpłaty za gaz.  

 

Rozdz. 85508 – zwiększa się  plan dochodów w § 0920 o kwotę 3 zł realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Otwocku z tyt. odsetek od nienależnie pobranego 

świadczenia. 

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów o łączna kwotę 23.884 zł, w tym:   

1. Domy dla Dzieci w Otwocku  - zmniejszenie  § 0920 o kwotę 1.672 zł z tyt. odsetek 

od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp procentowych . 

Zmniejszenie § 0960 o kwotę 22.000 zł w związku z sytuacją pandemii COVID-19                

i prawdopodobieństwem  nie pozyskania darowizn pieniężnych przyjętych w planie; 

2. Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli – zmniejszenie  § 0920 o kwotę 249 zł   z tyt. 

odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z obniżeniem stóp 

procentowych; 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Otwocku  - zmniejszenie  § 0920 o kwotę 5 

zł z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwiększenie                                     
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§ 0940 o kwotę    42  zł z tyt. realizacji dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych  

świadczeń wypłaconych w 2019 r. 

 

Ad. § 1 pkt 2 

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 286.009,00 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 60014 – dokonuje się przesunięć w  planie  wydatków  majątkowych realizowanych 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w ramach środków                                      

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: 

 

1. zmniejsza się § 6050  o łączną kwotę 195.509 zł  na realizację nw. zadań i przenosi się 
środki na inne inwestycje drogowe: 

• 45.509 zł z zadania pn. „Doświetlenie przejść  dla pieszych w drogach powiatowych 

(m.in.  w  ul. Kołłątaja na wysokości ul. Zacisznej)”; wartość zadania po zmianie 

wynosi 74.491 zł, 

• 150.000 zł z zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz 

rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W  – ul. Mickiewicza w Góraszce – ZRID” – 

zdjęcie przedmiotowego zadania z planu wydatków majątkowych na 2020 r.                     

w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. 

2. Zwiększa się § 6050  o łączną kwotę 195.509 zł  na realizację nw. zadań: 

• wprowadza się nowe zadanie drogowe pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 

2745W w Antoninku”  w kwocie 45.534 zł, 

• 130.910 zł na zadanie pn. „Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 

1302W na wysokości  Szkoły  Podstawowej w Siedzowie na odcinku od granicy działki 

szkoły  do wysokości boiska sportowego”; wartość zadania po zmianie wynosi 

180.910 zł, 

• 19.065 zł na zadanie pn. „Wykonanie projektu ZRID ciągu  pieszo - rowerowego w 

drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. 

Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"; wartość zadania 

po zmianie wynosi 123.615 zł. 

 

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 1.290 zł  z tytułu zwrotu  

przez nabywcę  kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2019 r. kosztu operatu 

szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa na potrzeby sprzedaży nieruchomości. Powyższą kwotę należy zwrócić do Budżetu 

Państwa jako zwrot niewykorzystanej dotacji. 

Rozdz. 75075  - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem 

na zakup usług pozostałych. W związku z  pandemią COVOD-19 nie została zrealizowana 
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część wydarzeń kulturalnych oraz sportowych,  powstałe  oszczędności z rozdz. 92105 oraz 

rozdz. 92605  przenosi się do realizacji w rozdz. 75075. 

Rozdz. 75404  - przenosi się plan wydatków z § 6170 do § 2300 w kwocie 7.636 zł                             

Zarząd Powiatu Otwockiego na posiedzeniu dnia 04 listopada 2020 r. odniósł się pozytywnie 

do pisma Komendanta Powiatowego  Policji w Otwocku nr  KPP-W-4198/20 z dnia                        

26 października 2020 r.,  w sprawie zmiany przeznaczenia środków  z zadania  pn. „Dotacja 

na dofinansowanie zakupu alkomatu dla  potrzeb  Komendy Powiatowej Policji w Otwocku”                  

na zakup 9 alkomatów przesiewowych typu AlcoBlow dla potrzeb KPP w Otwocku. 

 

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80120, 80134, 85401, 85403, 85404, 85416, 85421 –  dokonuje 

się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty 

Powiatowej w Otwocku nr 20/2020 z dnia 10 listopada  2020 r., w tym: 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku  - zwiększenie  § 4210 wynika z konieczności zakupu 

środków do dezynfekcji,      

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku -  przesunięcie z § 6060 

dotyczącego zadania pn. „Wkład własny na zakup pieca konwekcyjnego - Rządowy 

Program "Posiłek w szkole i w domu" w związku z nieprzyznaniem dotacji w ramach 

programu i koniecznością zwiększenia § 4010 na brakujące środki na wynagrodzenia, 

w tym ZUS i podatek, w związku z nową organizacją roku szkolnego. 

Przesunięcia w paragrafach płacowych jednostek oświatowych wynikają z oszczędności 

spowodowanych ograniczeniem liczby godzin w związku z pandemią i konieczności 

zabezpieczenia środków w paragrafach, w których plan w wyniku cięć i nowej organizacji 

roku nie zabezpieczał wydatków płacowych.       

 

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków o łączna kwotę 274.780 zł  realizowanych 

przez  domy  pomocy społecznej  na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  Nr PCPR.FK.3111.39.2020   z dnia 14 listopada 2020 r., w tym: 

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Karczewie – 88.524 zł, w tym: 

• § 4210 o kwotę 56.724 zł   z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, 

koncentratory tlenu, aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometry, środki opatrunkowe, 

środki do dezynfekcji odzieży mieszkańców. Konieczny jest także zakup wyposażenia 

dla mieszkańców, które jest mocno wyeksploatowane tj.: 5 łóżek, 10 materacy, 

ręczników, poduszek, koców, narzut, stołów i krzeseł do jadalni – obecnie używane są 
w bardzo złym stanie technicznym, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. 

Budynek wewnątrz jest słabo doświetlony, a mieszkańcy to osoby, które mają 
problemy z poruszaniem się. Konieczna jest zatem wymiana żarówek starego typu na 

żarówki typu LED. Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego wynika z 

konieczności wyposażenia pielęgniarek w odpowiedni sprzęt przeznaczony do 

raportowania i przekazywania sprawozdań z COViD-19 oraz zapewnienia łączności 

placówki z innymi instytucjami, w tym Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i 

PCPR. Zakup kosiarki i podkaszarki jest podyktowany koniecznością zapewnienia 

sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie jednostki, 

•  § 4220 o kwotę 15.000 zł  w związku z  koniecznością wzbogacenia diety 

mieszkańców o produkty bogate w odpowiednie składniki odżywcze (owoce, 

warzywa, nabiał, ryby, mięso), 

• § 4300 o kwotę 15.000 zł w związku z  koniecznością zabezpieczenia środków 

finansowych na zakup usług pozostałych, 
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•  § 4280 o kwotę 1.800 zł w związku z  koniecznością sfinansowania testów na 

obecność COViD-19 dla pracowników DPS w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom i mieszkańcom.; 

2. Dom Pomocy w Otwocku - 134.819,00 zł,  w tym:  

• § 3020 o kwotę 3.000 zł w związku z  koniecznością zakupu dodatkowej odzieży 

ochronnej i obuwia dla pracowników w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem 

na częstą zmianę odzieży ze względu na zagrożenie zakażeniem COVID-19, 

• § 4010 o kwotę 25.000  zł  z przeznaczeniem na premie za wykonywanie 

dodatkowych czynności  oraz  zwiększonej ilości dyżurów w związku z wystąpieniem 

zakażeń korona wirusem wśród personelu, 

• § 4210 o kwotę 66.610 zł   niewystarczająca kwota w paragrafie na zakup środków 

ochrony w związku z pandemią COVID-19, tj. śr. czystości, pościel  i bielizna 

pościelowa (konieczność ciągłej zmiany pościeli i ze względów epidemicznych), 

koncentrator tlenu (dla osób z trudnościami w oddychaniu), Zakup bramy 

automatycznej i 2 domofonów – przy bramie i furtce, ze względu na kontrolę wejść i 
wjazdów na teren DPS, a także wejść innych osób na teren. Zakup dodatkowych                   

2 łóżek rehabilitacyjnych.  Zakup 2 laptopów – jeden na potrzeby prowadzenia stanów 

magazynowych  również w warunkach pracy zdalnej + drukarka, drugi na potrzeby 

kontaktów z bliskimi dla mieszkańców, a także na potrzeby zdalnych szkoleń dla 

pracowników + drukarka. Zakup mebli w miejsce zużytych do pokoi mieszkańców, a 

także dużego narożnika do sali telewizyjnej. Zakup pralek w związku ze zwiększoną 
ilością prania w ciągu doby, rękawiczek medycznych, dodatkowych środków ochrony 

osobistej,  zakup nowej zmywarko wyparzarki do kuchni DPS (zwiększone potrzeby 

wyparzania naczyń). Zakup nowych lodówek i zamrażarki do magazynu i jednej 

lodówki do kuchni. Zakup altany ogrodowej na potrzeby odpoczynku na powietrzu 

podczas niepogody dla mieszkańców, 

• § 4220 o kwotę 20.000 zł  z przeznaczeniem  na zakup żywności w związku                         

z rosnącymi cenami żywności (wydatek miesięczny ok. 12000 x 2 m-ce + 

przygotowanie Świąt Bożego Narodzenia    i Nowego Roku), 

• § 4300 o kwotę 20.000 zł  z przeznaczeniem  na  zakup usług  pozostałych,    

ewentualna konieczność wykonania komercyjnie  testów COVID-19                                            

dla mieszkańców, koszty dezynfekcji obiektu, 

• § 4780 o kwotę 209,00 zł  zwiększenie planu wydatków na Fundusz Emerytur 

Pomostowych; 

3. Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” – 51.437 zł, w tym: 

• § 4010 o kwotę 12.000 zł  z przeznaczeniem na gratyfikacje dla pracowników w 

czasie pandemii COVID-19, 

• § 4210 o kwotę 14.437  zł  w związku z koniecznością zakupu 2 laptopów do 

możliwości pracy zdalnej w czasie pandemii, drukarek , niszczarki i środków 

czystości, 

• § 4220 o kwotę 10.000  zł z przeznaczeniem zakup żywności  w związku ze znaczną 
zwyżką cen w 2020 r., 

• § 4300 o kwotę 15.000 zł  w celu zabezpieczenia środków na korzystanie                               

z samochodów służbowych PCPR, wywóz nieczystości. 

 

Rozdz. 85203 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł  na podstawie wniosku 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Nr PCPR.FK.3111.39.2020   z dnia 14 listopada 

2020 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy  w Otwocku w związku                 

z brakiem możliwości realizacji w 2020 roku zakupu samochodu do przewozu uczestników, 
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współfinansowanego ze środków PFRON. Wydatki na w/w cel zaplanowano w projekcie 

budżetu na 2021 rok. 

 

Rozdz. 85295, 85395, 85508 –  

1. Zwiększa się  planu wydatków w § 4210 o kwotę 599 zł  realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie  w Otwocku na zakup tabletu dla uczestnika teleopieki ze 

środków uzyskanych z odszkodowania od ubezpieczyciela; 

2. Zwiększa się plan wydatków w § 4219 w łącznej kwocie 6.000 zł na realizację projektu 

unijnego pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 

otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 

dziennego " w celu zabezpieczenia środków na wymagane zwiększenie wkładu własnego 

przy uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 24.000 zł. 

Środki na wkład własny  przeniesiono  z rozdz. 85295 § 4430 – 1.000 zł  oraz                                 

z rozdz. 85395   § 4300 – 5.000 zł; 

3. wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 138.575 zł na realizację projektu 

unijnego pn. „Rodzinne drogowskazy” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014 - 2020. Kwotę na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 9.001 zł  do 

powyższego projektu przeniesiono z rozdz. 85508 §§ 4010, 4110, 4120. 

 

Rozdz. 85510 – zmniejsza się  plan wydatków o łączna kwotę 32.036 zł na podstawie 

wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Nr PCPR.FK.3111.39.2020   z dnia                   

14 listopada 2020 r. , w tym: 

1. Domy dla Dzieci w Otwocku  - zmniejszenie §§ 4260, 4270, 4300 i 4700 o łączną kwotę 
23.672 zł w związku z brakiem realizacji dochodów i koniecznością zbilansowania 

budżetu; 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zmniejszenie § 3110 o kwotę 8.364 zł w związku 

z brakiem realizacji dochodów  i koniecznością zbilansowania budżetu.  

 

Rozdz. 92105, 92605 – zmniejsza się plan wydatków o łączna kwotę 22.500 zł. W  związku 

z  pandemią COVOD-19  i wynikających z tego ograniczeń, część wydarzeń kulturalno–

sportowych, nie odbyło się lub się nie odbędzie, zaoszczędzone środki zostaną przeniesione 

do budżetu ogólnego Powiatu.  

 

Ad. § 3. 

W Tabeli  Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”  zostały 

dokonane korekty wysokości środków na zadania inwestycyjne finansowane ze środków 

Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, dostosowując wydatki do 

aktualnych potrzeb, w taki w sposób, aby nie było przypadków refundacji wydatków,                  

która jest niedopuszczalna, zgodnie z pismem Ministra  Rozwoju Nr DPR-II.720.62.2020                  

z dnia 28 lipca 2020 r.  

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


