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UCHWAŁA NR C/CXCf43I?ZQ 

ZARZĄDU PQwlíkTU  
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.222 ust.4, art. 259 ust.2 
oraz art. 257 pkt 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 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała 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  wydatki budżetowe: 
Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Zmiana 

710 Działalność  usługowa 0900 

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 

Starostwo Powiatowe 3000,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

-3000,00 

Starostwo Powiatowe -3 000,00 

Różne rozliczenia -152000900 

75818 Rezerwy ogólne i celowe -152 000,00 

Starostwo Powiatowe -152000,00 

4810 Rezerwy: -152000,00 

rezerwa ogólna -50 000,00 

rezerwa na wynagrodzenia i pochodne -102000,00 

801 Oświata i wychowanie 102 000,00 

80116 Szkoły policealne 102 000,00 

2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

102000,00 

Starostwo Powiatowe 102 000,00 

852 Pomoc społeczna 50 000,00 

85295 Pozostała działalność  50 000,00 

4220 Zakup środków żywności 50 000,00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 50 000,00 

Razem: 
	

0,00 
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Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 

1 	  

CEST OSTA 

2 	  

CZŁONEK ZARZĄ  

4 	L ą.ĘJOJQ 

Dokument podpisany przez 
GRZEGORZ MICHALCZYK 
Data: 2020.11.25 18:06:14 
CET 

5 	  

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu 

CZŁONEK ZARZĄDU 

2 



Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 

Zmiana planu wydatków w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 71012 - przenosi się  plan wydatków z § 4700 do 4210 w kwocie 3.000 zł  w celu 
uzupełnienia brakujących środków na zakup materiałów i wyposażenia. 

Rozdz. 75818 - zmniejsza się  plan wydatków w § 4810 o łączną  kwotę  152.000 zł, w tym: 
1. 50.000 zi z rezerwy ogólnej w celu przeniesienia do rozdz. 85295 * 4220 

z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych dla osób 
niepełnosprawnych, w związku z przystąpieniem do Modułu IV programu „ Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi", 

2. 102.000 zł  z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w celu uzupełnienia 
brakujących środków w rozdz. 80116 § 2540 na wypłatę  dotacji dla szkół  niepublicznych 
za miesiąc listopad br. Po zadeklarowanych przez jednostki wypłatach odpraw 
emerytalnych do końca 2020 r., w powyższej rezerwie zostaną  niewykorzystane środki, 
których zmiany przeznaczenia, zgodnie z art. 259 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), może dokonać  zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 

Rozdz. 80116 - zwiększa się  plan wydatków w § 2540 o kwotę  102.000 zł  z rezerwy celowej 
na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących 
środków na wypłatę  dotacji dla szkół  niepublicznych za miesiąc listopad br. 

Rozdz. 85295 - zwiększa się  plan wydatków w § 4220 o kwotę  50.000 zł  realizowanych 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na 
zakup artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych, w związku z przystąpieniem do 
Modułu IV programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". 
Srodki te zostaną  zrefundowane przez PFRON i zwrócone do budżetu Powiatu. 

Opracował: 
Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 
Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 
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