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projekt Nr ……….. 

 

 

UCHWAŁA NR ………………….. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia …………………….. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20  Rady Powiatu  Otwockiego z dnia                   

29 grudnia  2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 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 216/XXVIII/20 Rady Powiatu   

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego                             

na 2021 rok, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu   Otwockiego z dnia 29 grudnia 

2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. wprowadza się 
następujące zmiany: 

 

1) Zmienia się dochody budżetowe: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

600     Transport i łączność 608 076,00 

  60004   Lokalny transport zbiorowy 608 076,00 

    2170 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych 

608 076,00 

      Starostwo Powiatowe 608 076,00 

          

Razem zwiększenie planu dochodów: 608 076,00 

 

2) Zmienia się wydatki budżetowe:  

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

600     Transport i łączność 608 076,00 

  60004   Lokalny transport zbiorowy 608 076,00 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

-70 000,00 

      Starostwo Powiatowe -70 000,00 
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    4300 Zakup usług pozostałych 678 076,00 

      Starostwo Powiatowe 678 076,00 

          

Razem zwiększenie planu wydatków: 608 076,00 

 

 

             § 2. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 154.599.417,00 zł, w tym: 

 1) dochody bieżące 149.133.599,00 zł; 

 2) dochody majątkowe 5.465.818,00 zł. 

 

 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 168.131.784,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 148.520.890,00 zł; 

2) wydatki majątkowe  19.610.894,00 zł. 

 

3. Deficyt budżetowy wynosi 13.532.367,00 zł. 

 

§ 3. Integralną część uchwały stanowią: 
  

1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku – po zmianach”;  

2)  tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych   jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na 2021 rok - po zmianie”;      

3)  załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym                                                                                               

i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianie”. 

     

§  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. 
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Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 

Zwiększenie  planu dochodów o łączną kwotę 608.076,00 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

Rozdz. 60004 – wprowadza się w planie  dochodów  § 2170 w kwocie 608.076 zł                           

na podstawie umowy  o dopłatę Nr 805.4.59.2020 zawartej w dniu 12 stycznia 2021 r., 

pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim,  na dofinansowanie  z Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych  realizacji zadań własnych w zakresie przewozów 

autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Ad. § 1 pkt 2 

Zwiększenie  planu wydatków o łączną kwotę 608.076,00 zł wynika ze zmian w niżej 

wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 60004 – wprowadza się w  planie wydatków  § 4300  w łącznej kwocie 678.076 zł                  

w celu zabezpieczenia środków na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych                

o  charakterze użyteczności publicznej dla organizatora transportu zbiorowego,  w tym:  

• 608.076 zł  na podstawie  umowy  o dopłatę Nr 805.4.59.2020 zawartej w dniu                     

12 stycznia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim,   

• 70.000 zł z przeniesienia  z § 2830, w którym został zabezpieczony wkład własny                  

do złożonego „wniosku o objęcie dopłatą” – zmiana klasyfikacji. 

 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


