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zA勘撼誓00

w sprawie zmi種n w ucIIWale Nr 216ⅨXVIⅡ/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnin

29 grudnia 2020 r.一UchwaIa BudZetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rokl Z P6血.z皿・

Na podstawie art. 32 ust" 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz雀dzie

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

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finausach publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

uchwaly Nr 216伏XVIII/20　Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. -

UchwaねBudzetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uChwala sie, co naSt?prje:

§ 1. W uchwale Nr 216ⅨXVIⅡ/20　Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 gmdnia

2020 r. - Uchwala BudZetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, Z P6血.zm. wprowadza si?

nast?Pu〕 aCe Zmiany:

1) Zmienia si? dochody budZetowe:

Dzial �Rozd亜種l �P種 �graf ∴営 �冒re鑓 ��������z血i ��na 
順鞘 � ��期間軸物臨削押O町田田儀nei ��」 � � � �子∴五 �音朝音 :∵ ∴:」 � �誰面　i �　i ∴∴∵∴∴∴∴ 

:1青山∴　　　∴ �����通 ���� 
75411 � ��KomendypowiatowePalstwowejStradyPo乞amQj ��������50157,00 

2110 ��Dotacjeceloweotrzymanezbudix3tuPahstwana ��������50157,00 
zadaniabieあCeZZakresuadministraqiirzadow句OraZ 

imezadaniazleconeustawamirealizowanep重ZeZ 

POWiat 

SめγOS勅IOPow �atowe �������50I57,00 

騨関懸翻 ��削刷“」音量 �申開懸弼言寄漸騰"音〇　三磐田告ぎ �������∵∵　置　川　　音i 

80105 � ��掬駆生地溺醸緋酬 Przeds恋olaspeQjalne ��������41188,00 

2130 ��DotaQjeceloweotrzymanezbud乞etupahstwana ��������41188,00 
realizapjebiezacychzadahwiasnychpowiatu 

Starosれ1IOPowia,owe ��������41188,00 

2) Zmienia sie wydatki budzetowe:



4300 �Zakupushgpozostalych ��100000,00 

S紘rostwoPow �towe �100000,00 

/ � �ー一　書糠轟 �錨地。。9a �開撃撃等単葉諒酢瀾 謂諜隅田は園田 �一一一議童謡路盤鑑三 

1音　　臆　　音 �圏点 �巾叩孤間隔 ��・。薬毒藍崩 

75411 � �KomendypowiatowePalstwowejStradyPo2amqj ��50157,00 

4180 �R6wnowaZnikipienie血eiekwiwalentydlaZohierzyl ��50157,00 
fu血こQjonariuszyorazpozostalenale乞no§ci 

KomendaPowia!owaP寄癌two14,eiStra匂′Po乞ame/- ��50157,00 

S調d帰zlecone 

7542l � �Zarzadzaniekryzysowe ��15000,00 

4210 �Zakupmateria16wiwyposaZenia ��15000,00 

競aros加IOPow �towe �15000,00 
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75818 � �Rezer吋og6血 �icelowe �-115000,00 

4810 �Rezerwy,Wtym: ��-115000,00 

re乙er博砿上mZar乙qゐanieゆりSOWe ��-15000,00 

rezerwaogblna ��-100000,00 

Staro$九のPowiatowe ��-115000,00 

朝一章∵ �‾謹離勝翻 �教場細山∴∴:∴晶 �鵬竃藍童謡溺__一《種__認 �饗追艇ま 

80105 � �PrzedszkolaspeQjalne ��41188,00 

4210 �Zakupmateria16wiwyposaZenia ��41188,00 

frodkiwQiewody: �� 

助edalIeyαγOdekS毅olno-明′ChowawczyNγ1 ��9886,00 

をeqialnyO§rodekSZ加碗0-砂chowawc砂Nr2w ��31302,00 

Otwoc融 

§ 2. Uchwala podlega podaniu do publicznQj wiadomodei poprzez zamieszczenie

w Biuletyhie血foma匂v PublicznQj Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwaねwchodzi w zycie z dniem poqj?Cia.
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Uzas adnienie

Ad.§1p耽1

zwiekszenie planu dochod6w o laczna kwot? 91.345・00 zI wynika ze zmian w niZQj

wymienionych rozdziaねch klasyfikady buddetowej :

R。Zdz. 75411 - ZWieksza §ie plan dochod6w w § 2110 o kwote 50.157 z! na podstavde

decy却WQjewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 9 marca 2021 r. PowyZsze frodki’

pochodzape z rezerwy celowej poz" 56, ZOStan雀r rZe狐aCZOne na Sfinansowanie w I p6hoczu

2021 r. wyplaty twiadczenia motywacyinego straZakom pehiacym sfu乞b? W komendzie

wQjew6dzkiQj oraz w komendach powiatowych/miQjskich Padstwowej StraZy PoZamej

na terenie wqj ew6dztwa.

Rozdz. 80105 - Zwieksza sie plan dochod6w w § 2130 0 kwote 41.188 z! na podstawie

decy却Wqiewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia ll marca 2021 r. PowyZsze §rodki,

pochodzace z rezerwy celowQj zaplanowanQj w ustawie bud乞etowej na rok 202 1 w cze§ci 83,

w poz. 52, PrZe狐aCZOne Sa na udzielenie je血ostkom samorzadu terytorialnego dotaQji

celowej z budZetu pahstwa na realiza擁zadah w zakresie wychowania przedszkolnego

w roku 2021.

Ad. § 1 pkt2

Zwi*szenie pla肌Wydatktw o lacz坤kwot写91.345,00 zI wynika ze zmian w hiZej

wymienionych rozdziaぬch klasyfikapj i budZetow匂:

Rozdz. 75020 - ZWi申rsza sie plan wydatlfow w § 4300 o kwote lOO.000 zI z rezer¥vy

og61n匂(75818 § 4810) w celu脚pehienia brakujapych frodk6w na op如e za fal血ry za

usuwanie oraz przechowywanie pQjazd6w na parkingu strzeZonym, W ZWiazku z rezygna扇

Z usfug fiImy Motorex.

Rozdz. 75411 - ZWieksza sie plan wydatk6w　§ 4180　o kwot? 50.1S7 zI na podstawie

wniosku Komendy Powiatowej PalstwowQj StraZy Porfumej Nr PF-32 1 1 -03302.202 1 z dnia

23 marca 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w I p6hoczu 2021 r. wyp書aty

§wiadczenia motywacyjnego straZakom pehiacym sh12be w KPPSP w Otworfu.

Zmian dokonano na podstawie decy却Wqiewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 9 marca

2021r.

Rozdz. 75421 - ZWieksza sie plan wydatk6w w § 4210 o kwote 15.000 zI z rezerwy na

zarzedzenie kryzysowe (rozdz. 75818 § 4810) z prze狐aCZeniem na zakup 5 sztuk

tunelowych sterylizator6w powietrza oraz zakし1Py §rodk6w ochrony osobistej w zwi粗

Z Pandemia COVID-1 9.

Rozdz. 75818 - Zmniejsza sie plan wydatk6w w § 4810 o 13CZna kwote l15.000 z!, W tym:

1. 15.000 z rezerwy na zarzadzenie kryzysowe (rozdz. 75818 § 4810) z przeznaczeniem

na zakup 5 sztuk tunelowych sterylizator6w powietrza oraz zakupy frodk6w

ochony osobistej w zwi‘申請z pandemia COVID-19;
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2. 100.000 zI z rezerwy og61nej w celu uzupehienia brakujapych §rodk6w na op書at? Za

faktury za usuw狐ie oraz przechowywanie pqiazd6w na parkingu strzeZonym,

w zwiqzku z rezygnaくねz ushg fimy Motorex.

Rozdz. 80105 - Zwieksza sie plan wydatk6w w § 4210 o l響CZn雀kwote 41.188 zI

na podstawie wniosku Ostviaty Powiatowej w Otwocku nr 2/2021 z dnia 18 marca 2021 r. na

realiza擁zadal w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Zmian dokonano na

podstawie decy却Wqiewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia l l marca 2021 r〇・ W tym‥

●　臆Spc中心y Ofrodck Szkolro-Wvchowawc型皿Nr l血Marii Konop朗地

w Otwocku　- 9.886 zら

. s。eCjalnv O§rodck Szkolno-Wvchowawczvm Nr 2 w Otwocku - 31.302 zl.

Opracowal :

Skarbnik Powiatu

Wieslaw Mi批owski

護憲へ


