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W SPraWie zmian w uchwaIe Nr 2161ⅩXVⅡI/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia

29 grudnia 2020 r. - UchwaIa Bud乞etowa Powia血Otwockiego na 2021 rok, Z P6Zn.zm.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie

POWiatowym (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) w zwiazku z art. 257 pkt l i 3 ustawy

Z dnia 27 sie甲nia 2009 r. o finansach publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

uchwaly Nr 216/XXVⅢ/20　Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 gIudnia 2020 r. -

Uchwala Bud2etowa Powiatu Otwockiego na 202 1 rok, uChwala sie, co naSteprje:

§ l. W uchwale Nr 216/XXVIII/20　Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 gIudnia

2020 r. - Uchwala Bud乞etowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, Z P6Zn.zm. wprowadza sie

nastep叫ape Zmiany:

1 ) Zmienia si? dochody bud2etowe:



2160 �DotaqjeceloweotrzymanezbudZetupahstwana �8000,00 

ZadaniabieZ4CeZZakresuadministrapiiIZadowQj 

Zleconepowiatom,ZWiazanezrealiza(涙dodatku 

WyChowawczego,dodatkudozryczaItowanejkwoty 

OraZdodatkuwwysokosti§wiadczehia 

WyChowawczegostanowiacychpomocpalistwaw 

WyChowywaniudzieci 

StaIりStWOPowiatowe �8000,00 

855重0 � �Dzialalno§6plac6wekopiekuhczo-WyChowawczych �-21000,00 

2160 �DotaQjeceloweotrzymanezbudzetupahstwana �-21000,00 

ZadaniabieZacezzakresuadministraqjirzadowQj 

Zleconepowiatom,ZWiapanezrealizapiadodatku 

WyChowawczego,dodatkudozryczahowangjkwoty 

OraZdodatkuwwysokofoi;wiadczenia 

WyChowawczegostanowiacychpomocpahstwaw 

WyChowywaniudzieci 

StarosれVOPowia/OWe �-21000,00 

2) Zmienia si? Wydatki budzetowe:

DziaIRozdziaIParagraf　　　　　　　　　　　Tre鑓　　　　　　　　　　　　　Z血iana 

71015 � �Nadz6rbudowlany �0,(調 

Srodkizlecone: � 

4300 �Zakupushgpozostalych �-1458,00 

Powia/Ovyb痩,e鳥to者atNaあo朋B"dowlanego �-1458,00 

4710 �WpふatynaPPKfinausowanepIZeZPOdmiot �1458,00 
Zatrudniajacy Powiatovyhやe鳥でoratNadeormBαdowんnego 

145&00 

雑器 �75411 � �KomendypowiatowePa五stwow匂StraZyPoZamQj � 

-15423,00 

§rodkizlecone: � 

3070 �WydatkiosoboweniezaliczonedouposaZehwyplacane �16275,00 
ZohierzomifunkQjonariuszom 

KomendaPowia/OWaPaJうstwoweIS飢餓かPo如rn弓i �16275.00 

4050 �UposaZeniazohierzyzawodowychoraz �-9631,00 
funkqjonanuszy 

KomendaPowia10WaPa′うstwoweiS飯LZyPo2amei �-9631,00 

4060 �Imenale血odeiZohierzyzawodowychoraz �9631,00 
funkgivnariuszyzaliczanedow)nagrOdzeri 



Ko研endaPo所aIO、佃戸か売sルOW砂気胸少Po之ar均 ��963],00 

4080 �Uposa2eniaiSwiadczcniapiehi?Znewyplacaneprzez ��-2365,00 OkresrokuzohierzomifunkQjonariuszomzwolnionym 

ZeS山之by 

Kom′)左脇wia10W,a傭嵐博・OWei廠γaゆめとam弓子 ��-2565.00 

4180 �R6wnowaznikipieni車eiekwiwalentydlazohierzyi ��205う5,00 
funkqonariuszyorazpozostalenle血o§ci 

Ko朋e部ねPo所a10WaP広応勅OWす柳的砂Po之aγn匂 ��20555,00 

4220 �ZakupSrodk6wZywnodei ��-1000,00 

Ko肋e′-細めwia[0-仰Pわん[WOWゆ勅嬉かめをar均 ��ー]000,00 

4250 �Zakupsprzetuiuzbrqienia ��ー1357,00 

Ko仰en加われ1iaIo、t・a用心飯,吟耽砂舶乞ar均 ��-1357,00 

4270 �Zakupustugremontowych ��一〇0("0,00 

Ko励en宛同所aIow′aPa広子wowク撤朋砂加えa朋匂I ��一1000000 

4280 �Zakupustugzdrowotnych ��-10000,00 

Ko朋en融Pbれ,iatow・a舶疑れ。時り耽少的之ameI ��-10000.00 

4300 �Zakupusfugpozostaきych ��-1000000 

Ko朋e硯加わ高ato駒助産sルO研くiS煽り,何れn匂 ��一10000,00 

4360 �Optatyztytuhzakupuushgtelekomunikac)jnych ��-101800 

焔肋en・ねPb高a10MiaI初s爪。準iS胸夕飯arnくI ��ー101800 

4480 �PodatekodnieruchomoSci ��ー1461300 

焔朋en・ね伽高a10男iaPa海舟0…シ柳rαyPo乞aγ句 ��ー1461300 

4550 �Szko!eniacz書onk6wkorpususlu幻ycywilnej 焔me〃宛先▼Via10Wa用心ル0朝夕部raうIPozar句 ��-170000 

-170000 鵜獲 �鵜・　　　　　　　　臆漢書鮒的音 

音∴鞠 � �取Ⅳiaのwe岬華中陣鵜y　　　　　　　　　　中 ��:000 

4010 �Wynagrodzeniaosobowepracownik6w ��2536800 

Iか,1ia10--yU彫qd耽り ��2536800 

4040 �Dodatkowewynagrodzenieroczne ��-2537800 

Po �ia10れyU々qdP伯の �-2537800 

4320 �〇㌦ te �tynarzeczbud2et6wjednosteksamorzqdu �10,00 1000 
〇五alnego 

s � �Pow.iaot‘γU暢qdP′t]ey 
〇〇〇〇〇〇 �鵜鵜鵜漢〃幽回書 

漢書喜劇 � ����::∴∴`∴関000 艶聞職 � �Wゆi偶nie調地ny　　,綜芋∴笑∴研三 Srodkizlecone: 

菓 
3110 �Swi �adczeniaspoleczne �390000 

Po �Iol岬α加朋m戸bmoり,Roゐi扉e �390000 

4010 �W �agrodzeniao§Obowepracownik6w �84,00 

Po所a10-,・eCe周期朋Po励oq,Roゐinie ��8イ00 

4110 �Skladkinaubezpieczeniaspoleczne ��1500 

Powa10‘↓ieCie”,r“朋Pb朋oq-Rod坊le ��1500 

4120 �Sk So �inaFunduszPracyorazFundusz �l,00 
0§ciowy 

Po �0"eCe勅勘朋Pbmo少,Ro(お面e �l,00l 
∴鱒濃蘭∴ � �競左ny独羽咋e　　　　　紫瀾罵関田 ��畢　8側時00i 



§rodkizIe∞ne: � 

3110 �$wiadczeniaspaleczne �792l,00 

Po高aIoweCe"lrαmPomoq′Roみ面e �792l,00 

4010 �Wynagrodzeniaosobowepracownik6w �79,00 

Po所a10、11eCent聞仰Pomoq,Roゐ涌e �79,00 

田虫的山勘鎌　　切出i　　　　　　)‾埴戦功 �藤棚)高調 臆　で蕊・_ � 

Srodkizlecone: � 

3110 �§wiadczeniaspolec狐e �-20792,00 

Pow/a′0WCe励r"肋Po朋oo′Rod短〃ie �-20792,00 

4010 �Wynagrodzeniaosobowepracownik6w �-208,00 

Po所aIOWeCe〃γWmPomoq,Rod訪〃′e �-20&00 

l Razem zmnlqiszenie pl紬u wydatkdw: i　　-24 423,00

§ 2. Uchwaねpodlega podaniu do publicznej wiadomoSci poprzez zamieszczerie

W BiuletyIlie Infomapji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwaねwchodzi w zycie z dniem podj?Cia.

Podpisy CzIonk6w Zarzadu Powiatu

P脚膠
l …‥鞠熱気箪弼夢想….　　　　　　　4.…

;義認



Uzasadnienie

Ad.§1pktl

ZmniQjszenie planu dochod6w o laczng kwote 24.423,00 zI wynika ze zmian w niZej

Wymienionych rozdzialach klasyfikadi budZetowej :

Rozdz. 75411 - Zmniejsza sie plan dochod6w w § 2110 o kwote 15.423 zI na podstawie

decy却W(加wody Mazowieckiego Nr l/2021 UB z O3 1utego 2021 r. w sprawie przekazania

infomaqii o kwotach dotad串dochod6w na 2021 r.

Rozdz. 85504 - ZWi?ksza §ie plan dochod6w w § 2110 o kwote 4.000 zl na podstawie

decy却W。jewody Ma乙OWieckiego Nr l/2021 UB z O3 1utego 2021 r. w sprawie przekazania

infoma匂i o kwotach dota扇i dochod6w na 2021 r,

Rozdz. 85508 - ZWieksza sie plan dochod6w w § 2160 o kwote 8.000 z書na podstawie

decy却W。jewody Mazowieckiego Nr l/2021 UB z O3 lutego 2021 r. w sprawie przekazania

infoma扇o kwotach dota部i dochod6w na 202l r.

Rozdz. 85510 - Zmiejsza sie plan dochod6w w § 2160 o kwote 21.000 zI na podstawie

decy却W旬ewody Mazowieckiego Nr l/2021 UB z O3 lutego 2021 r. w sprawie pIZekazania

infomaqji o kwotach dotaQji i dochod6w na 2021 r.

Ad.§ 1 pkt2

Zmi匂vzenie planu wydatk6w o加z岬kwot? 24.423,00　zI wynika ze zmian w ni牢j

Wymiehionych rozdzialach klasyfika扇bu臓etow車

Rozdz. 71015 - PrZenOSi sie plan wydatltow z § 4300 do § 4710 w kwocie l.458 zI na

POdstawle Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku

nr PENB.3120.1・2021 z dnia lO marca 2021 r w celu zabezpieczenia §rodk6w na wplaty

na PPK finansowane przez podmiot zatrudni斬cy.

Rozdz・ 75411 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜ

1. Zmiejsza si? Plan wydatktw w I3CZnej kwocie 15.423　zI na podstawie wniosku

Komendy Powiatowej Pahstwow匂Strazy PoZamej Nr PF-3211-01.02.2021 z dnia

22 lutego 2021 r., W tym:

●　z血iejsza sie §§ 4080, 4220, 4250, 4270, 4280, 4300, 4360, 4480, 4550

W I響CZnej kwocie 52.253 zl ,

. zwieksza sie　§§ 3070, 4180 w lacznej kwocie 36.830 zI z przeznaczeniem na

Wydatki osobowe niezaliczane do uposazeh wyplacane　2olnierzom

i funkQjonariuszom oraz na r6wnowazniki pieni?Zne i ekwiwalenty dla zolnierzy

i funkQj onariuszy.

Zmian dokonano zgodnie z decy斬W壷wody Mazowieckiego Nr l/2021 UB z O3 lutego

2021 r" W SPraWie przekazania infomady o kwotach dota匂v i dochod6w na 202l r. oraz ;

2. Przenosi si? Plan wydatk6w z § 4050 do § 4060 w kwocie 9.63l z萱na podstawie whiosku

Komendy PowiatowQj Padstwowej StraZy Po乞anej Nr PF-3211-Ol.03.2021

Z dnia 5 marca　2021 r. w celu zabezpieczenia frodk6w na wyplate wynagrodzeh za

Zast儲)StwO Za PraCOWnik6w przebyw斬cych na zwolniehiach lekarskich.
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Rozdz. 85333葛PrZenOSi si? Plan wydatkew z § 4040 do §§ 4010, 4520 w lacznej kwocie

25.378　zl na podstawie wniosku Powiatowego Urz?du Pracy w Otwocku

rIT DF-310.1・2.MS.2021 z dnia 25 lutego 202l r. z przeznaczeniem uzupehienia stodk6w

na wymgrodzenia osobowe pracownik6w, Skorygowane na etapie prac przy prQjekcie

budzetu na 202 1 rok oraz na zwi?kszenie oplaty za uzytkowanie wieczyste.

Rozdz. 85504 - ZWieksza sie plan wydatk6w w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 w Iacznqi kwocie

4.000　z萱　na podstawie wniosku Powiatowego Centrun Pomocy Rodzinie

nr PCPR.FK.3111.5.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.　na realiza(病zadania zleconego -

Program ”Dobry Start”. Zmian dokonano zgodnie z decyz弱WQjewody Mazowieckiego

Nr l/2021 UB z O3 lutego 2021 r. w sprawie przekazania infoma垂o kwotach dotaQji

i dochod6w na 2021 r.

Rozdz. 85508 - ZWieksza si? Plan wydatk6w w §§ 3110, 4010, W IQCZnej kwocie 8.000 zI na

POdstawie wniosku Powiatowego Centnm Pomocy Rodzihie m PCPR.FK.3111.5.2021
Z dnia 24 1utego 2021 r. na realizaく涙zadania zleconego - Program ”Rodzina 500+”.

Z皿ian dokonano zgodnie z decyzja WQjewody Mazowieckiego

Nr l/2021 UB z O3 lutego 2021 r. w sprawie przekazania infoma扇o kwotach dotadi

i dochod6w na 2021 r.

Rozdz. 85510 - Znmiejsza §ie plan wydatk6w w §§ 3110, 4010 w I雀CZn句kwocie 21.000 z!

na podstawie wniosku Powiatowego Centmm Pomocy Rodzinie ur PCPR.FK.3 1 1 1.5.2021

Z dnia 24 1utego 2021 r. na realizac彊zadania zleconego - Program ”Rodzina 500+”.

Zmian dokonano zgodnie z decyz弱　Wqjewody Mazowieckiego

Nr l/2021 UB z O3 lutego 2021 r. w sprawie przekazania infomapji o kwotach dota車

i dochod6w na2021 r.

Opracowal :

Skarbnik Powiatu

Wi es書aw Milkowski

P謬du
胸絃書q手技c鵜g書eI証克


