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

19 grudnia 2019 r. - Uchwala 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, 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  dochody budżetowe: 

Dział  Rozdzial Paragraf Treść  Zmiana 

710 Działalność  usługowa 49 000,00 
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 9000,00 

2110 

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

9000,00 

Starostwo Powiatowe 9000,00 

71015 Nadzór budowlany 40 000,00 

2110 

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

40 000,00 

Starostwo Powiatowe 40 000,00 

750 Administracja publiczna 2840900 
75011 Urzędy wojewódzkie 2840,00 

2110 

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

2840,00 

Starostwo Powiatowe 2840,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 

18 000,00 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 000,00 



2110 

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

18 000,00 

Starostwo Powiatowe 18 000,00 

851 Ochrona zdrowia 203 544,00 

85156 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 

203 54400 

2110 

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

203 544,00 

Starostwo Powiatowe 203 544,00 

852 Pomoc społeczna S7 820,00 
85202 Domy pomocy społecznej 51 300,00 

2130 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację  bieżących zadań  własnych powiatu 

51 300,00 

Starostwo Powiatowe 51 300,00 

85203 Ośrodki wsparcia 6520,00 

2110 

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

6520,00 

Starostwo Powiatowe 6520,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8580950 
85395 Pozostała działalność  8580,50 

2110 

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

8580550 

Starostwo Powiatowe 8580,50 

855 Rodzina 113 554,00 
85508 Rodziny zastępcze 49 287,00 

2160 

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 

49 287,00 

Starostwo Powiatowe 49287,00 
85510 Działalność  placówek opiekuńczo-wychowawczych 64 267,00 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane z realizacją  dodatku 

2160 wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty 
	

64 267,00 
oraz dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

Starostwo Powiatowe 
	

64267,00 

Razem zwiększenie planu dochodów: 
	

453 338,50 

2) Zmienia się  wydatki budżetowe: 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Zmiana 

600 Transport i łączność  0900 

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 

Zarzqd Dróg Powiatowych. 

4260 Zakup energii -12598,00 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 598,00 

710 Działalność  usiugowa 49 000,00 

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 9000900 

Starostwo Powiatowe - środki zlecone. 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7522,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 293,00 

4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnosciowy 

185,00 

71015 Nadzór budowlany 40 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
- 

srodki zlecone 
40 000,00 

750 Administracja publiczna 2840900 
75011 Urzędy wojewódzkie 2840,00 

Starostwo Powiatowe - środki zlecone.- 

4010 

lecone:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2374,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 408,00 

4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnosciowy 

58,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 

18 000,00 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 000,00 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 
środki zlecone.- 

4020 

lecone:

4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 
cywilnej 

-5 000,00 

4050 
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

52 320,00 

4060 
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  4950,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -2,00 
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4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

2,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 

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

-39270,00 

851 Ochrona zdrowia 203 544,00 

85156 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 

203 544,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 203 544,00 

Powiatowy Urzqd Pracy - środki zlecone 203 544,00 

852 Pomoc społeczna 57820900 

85202 Domy pomocy społecznej 51 300,00 

Środki wojewody. 

2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań  zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

9200,00 

Starostwo Powiatowe 9200,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 600,00 

Dom Pomocy Społecznej „Wrzos" 15 400,00 

Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 13 200,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 

Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 13 500,00 

85203 Ośrodki wsparcia 6520,00 

Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone.-lecone:

4210 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 520,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

1000,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8580950 

85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 

Powiatowy Urzqd Pracy: 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  -400,00 

4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

-500,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 773,00 

4260 Zakup energii -10000,00 

4270 Zakup usług remontowych -4000500 

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -400,00 

4410 Podróże służbowe krajowe -700,00 

4430 Różne opłaty i składki -1134,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych -1100,00 

4480 Podatek od nieruchomości -305,00 

4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

-534,00 
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4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkamj 
korpusu służby cywilnej 

-4000,00 

85395 Pozostała działalność  8580,50 

3110 Świadczenia społeczne 8 580,50 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 
smdkz zlecone 

8580,50 

855 Rodzina 113 554,00 
85508 Rodziny zastępcze 49 287,00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 
środki zlecone 

3110 Świadczenia społeczne 48 799,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 488,00 

85510 Działalność  placówek opiekuńczo-wychowawczych 64 267,00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rod:inie - 
środki zlecone 

3110 Świadczenia społeczne 63 631,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636,00 

Razem zwiększenie planu wydatków: 
	453 338,50 

2. Lchwała 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 
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Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 
Zwiększenie planu dochodów o łączną  kwotę  453.338,50 zł  wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 71012 - zwiększa się  pian dochodów w § 2110 o kwotę  9.000 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 386/2020 z 13 listopada 2020 r. Powyższe środki 
zostaną  przeznaczone na nagrody dla wyróżniających się  pracowników, którzy realizują  
zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii. 

Rozdz. 71015 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  40.000 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 398/2020 z 13 października 2020 r. Powyższe 
środki zostaną  przeznaczone dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na 
wydatki bieżące. 

Rozdz. 75011 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  2.840 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 383/2020 z 12 listopada 2020 r. Powyższe środki 
przeznaczone są  na realizację  zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Rozdz. 75411 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  18.000 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 289 z 9 listopada 2020 r. Powyższe środki 

pochodzące z rezerwy celowej (poz.22) zostaną  przeznaczone na wypłatę  świadczeń  
motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę  w komendach wojewódzkich i powiatowych 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Rozdz. 85156 - zwiększa się  plan dochodów w * 2110 o kwotę  203.544 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 295 z 12 listopada 2020 r. Zwiększenie środków 
z rezerwy celowej (poz. 68) następuje w związku z niedoborem środków wynikających 
ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej 
(dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy). 

Rozdz. 85202 - zwiększa się  plan dochodów w * 2130 o kwotę  51.300 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 427/2020 z 20 listopada 2020 r. Powyższe 
zwiększenie dotacji celowych na realizację  bieżących zadań  własnych powiatów, z rezerwy 
celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów 
pomocy społecznej. 

Rozdz. 85203 - zwiększa się  plan dochodów w § 2110 o kwotę  6.520 zł  na podstawie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego nr 415/2020 z 14 listopada 2020 r. Powyższe zwiększenie 
dotacji celowych dla powiatów na realizacje zadań  bieżących przeznacza się  na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 
oraz art. 20 ust. I pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Rozdz. 85395 - zwiększa się  plan dochodów w * 2110 i łączna kwotę  8.580,50 zł  
na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 373/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. 
i nr 387/2020 	z dnia 13 listopada 2020 r. Zmiany w planie następują  w związku 
z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. 
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Rozdz. 85508 - zwiększa się  plan dochodów w § 2160 o kwotę  49.287 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/2020 z 13 listopada 2020 r. Zmiana planu 
następuje w związku z aktualizacją  zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na 
realizację  dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

Rozdz. 85510 - zwiększa się  plan dochodów w § 2160 o kwotę  64.267 zł  na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 401/2020 z 13 listopada 2020 r. Zmiana planu 
następuje w związku z aktualizacją  zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na 
realizację  dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Ad. § 1pkt 2 
Zwiększenie planu wydatków o łączną  kwotę  453.338,50 zł  wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 60014 - przenosi się  plan wydatków z § 4260 do § 4610 w kwocie 12.598 zł  na 

podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 8/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. w związku z koniecznością  zabezpieczenia kosztów postępowania 

sadowego. 

Rozdz. 71012 - zwiększa się  plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną  kwotę  9.000 zi 
z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się  pracowników, którzy realizują  zadania 

z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii. 

Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego nr 386/2020 z 13 listopada 

2020r. 

Rozdz. 71015 - zwiększa się  plan wydatków w § 4210 o kwotę  40.000 zł  na postawie 

wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-
Fin/7145/16/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

i oprogramowania dla pracowników wykonujących pracę  zdalną  w okresie pandemii 

COyID-1 9, materiałów biurowych oraz środków ochrony osobistej. 
Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego nr 398/2020 z 13 listopada 

2020 r. 

Rozdz. 75011 - zwiększa się  plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną  kwotę  
2.840 zł  z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. 
Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego nr 383/2020 z 12 listopada 
2020 r. 

Rozdz. 75411 - zwiększa się  plan wydatków o łączną  kwotę  18.000 zł  na podstawie 
wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-3211-23.11.2020 z dnia 
26 listopada 2020 r., w tym: 

• zmniejsza się  §§ 4020, 4110, 4180 o łączną  kwotę  44.272 zł, 
• zwiększa się  §§ 4050, 4060, 4120, 4170 o łączną  kwotę  62.272 zł. 

Zmiany w planie wydatków wynikają  z konieczności zabezpieczenia środków w celu 
uzupełnienia brakujących środków na wypłatę  wynagrodzeń  za zastępstwo za pracowników 
przebywających na zwolnieniach lekarskich, na umowy zlecenia oraz zgodnie z decyzją  
Wojewody Mazowieckiego nr 289 z dnia 9 listopada 2020 r. na wypłatę  świadczeń  
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motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę  w komendach wojewódzkich i powiatowych 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Rozdz. 85156 - zwiększa się  plan wydatków w § 4130 o kwotę  203.544 zł  realizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Zwiększenie następuje w związku z niedoborem 
środków wynikających ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki 
zdrowotnej. 
Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego nr 295 z 12 listopada 2020 r. 

Rozdz. 85202 - zwiększa się  plan wydatków o łączną  kwotę  51.300 zi na podstawie 
wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3 111.43.2020 z dnia 
26 listopada 2020 r. w celu zabezpieczenia środków w §§ 4010, 4210, 2820 realizowanych 
przez domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat i Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło, z przeznaczeniem na gratyfikacje finansowe 
dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach i wykonujących pracę  w okresie pandemii 
COyID-19, a także zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 

• DPS w Karczewie - 13.500 zł, 
• DPS w Otwocku ul. Konopnickiej - 13.200 zł, 
• DPS „Wrzos" w Otwocku -15.400 zł, 
• * 2820 - 9.200 zł  dotacja udzielana przez Powiat Otwocki dla Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło 
w Otwocku na prowadzenie DPS w Otwocku przy ul. Moniuszki. 

Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego Nr 427/2020 z dnia 
20 listopada 2020 r. 

Rozdz. 85203 - zwiększa się  plan wydatków w §§ 4210, 4700 o łączną  kwotę  6.520 zł  
na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3 111.41.2020 
z dnia 23 listopada 2020 r. realizowanych przez Srodowiskowy Dom Samopomocy 
w Otwocku z przeznaczeniem na działalność  bieżącą  SDS. Dyrektor jednostki przeznaczyła 
zwiększone środki na zakup laptopa i rzutnika w łącznej kwocie 5.520 zł, a kwotę  1.000 zł  
na szkolenia dla pracowników. 
Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2020 z dnia 
14 listopada 2020 r. 

Rozdz. 85333 - dokonuje zmian w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku 
na podstawie wniosku nr DF-310.1.15.MS.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. 
Przeniesienia w planie wydatków wynikają  z konieczności uzupełnienia brakujących środków 
na zakup bieżących materiałów biurowych (segregatorów, teczek, skoroszytów) oraz środków 
czystości i środków ochrony osobistej w związku z pandemią  COyID- 19, w tym: masek, 
rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz wyposażenia biurowego, tj. dwóch szaf na akta 
dokumentów COyID-19, jak również  na wykonanie zabezpieczeń  z piexy 
w pomieszczeniach biurowych. 

Rozdz. 85395 - zwiększa się  plan wydatków w § 3110 o kwotę  8.580,50 zł  na podstawie 
wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3 111.40.2020 z dnia 
18 listopada 2020 r. oraz nr PCPR.FK.3 111.42.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. 
realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na wypłatę  świadczeń  dla osób 
posiadających Kartę  Polaka. 
Zmian dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 373/2020 
z dnia 6 listopada 2020 r. oraz nr 387/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. 
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Rozdz. 85508 - zwiększa się  plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną  kwotę  49.287 zł  
na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3 111.41.2020 
z dnia 23 listopada 2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na 
realizację  dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej - świadczenia tzw. 500+ wraz z 1% kosztami obsługi. 
Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2020 z dnia 
13 listopada 2020 r. 

Rozdz. 85510 - zwiększa się  plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną  kwotę  64.267 zł  
na 	podstawie 	wniosku 	Powiatowego 	Centrum 	Pomocy 	Rodzinie 
nr PCPR.FK.31 11.41.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. realizowanych PCPR w Otwocku 
z przeznaczeniem na realizację  dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości 
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej - świadczenia tzw. 500+ wraz z 1% kosztami obsługi. 
Zmian dokonano zgodnie z decyzją  Wojewody Mazowieckiego Nr 401/2020 
z dnia 13 listopada 2020 r. 

Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 

 

9 



P 


