
UCHWALA NR鰯・姻僻勅

ZA醐繊耕0

W SPraWle Z血an w uchwale Nr 216/XXVIII俄O Rady Powia`u Otwockiego z dnia

29 grudnia 2020 r. - Uchwala Bud乞etowa Powia`u O`wockiego na 202l rok’Z P6Zn.zm.

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

POwiatowym (tekstjech Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w zwi*u z at 257 pkt l i 3 ustawy
Z dnia 27 siexpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekstjedn. Dz・ U. z 2021 r. poz・ 305),

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

Uchwafa Bud2etowa Powiatu Otwockiego na 202 1 rok, uChwala si持o nast?P函

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

2020 r. - Uchwala Budzetowa powiatu Otwockiego na 2021 rok, Z P6in.zrm甲owadza st?

nast?Pし弱ce zmiany :

l) Zmienia si? dochody budzetowe:



2) Zmienia si? Wydatki budzetowe:

Dzia書 �Rozdzial �Paragraf �Tre§6 �乙miana 

田圃膿開聞斑額惣騒ぐ　隣" �田音i邑音 

70005∴ � �Gospodarkagruntamiinieruchomofoiami �9471,00 

4590 �Karyiodszkodowaniawyplacanenarzeczos6b �9471,00 
fizycznych 

S/aro$frlIOPowia10We-舌roc#izlecone �9471,00 

∴ �聞¥諦薫黙読紬臨∴ � ‾‾‾〇〇〇　　濁駆開聞慨難関閤 

∴ヵ申子∴ � �Promoqjajednosteksamorzaduterytorialnego　T轡整 �弼輝準告的IO 

StarostwoPowiatowe.・ � 

3040 �Nagrodyocharakterzeszczeg61nymniezaliczonedo �3000,00 
Wynagrodzeh 

4300 �ZakupushlgPOZOStalych �-3000,00 

確 

:7績甘言 �;:∴::∴ �Rezer岬Og61ne窪嵐o澄γ;翳顆闘諒闇醸閏「 �醒野師碕0ひ 

4810 �Rezerw: �-58176,00 

rezerwaog(紡a �-20160,00 

rezeI「〃a"alvynagrOdeenia;pocho切‘e �-38016,00 

Starosれt,OPowiatowe �-58176,00 

■ 

8う218 � �Powiatowecentrapomocyrodzinie �38016,00 

4010 �Wynagrodzeniaosobowepracownik6w �38016,00 

PowiatoweCenlrumPomoり′Rod乙inie �38016,00 

約秒5(’/ � �蜜ozos融a出払血o§`　　　「㌻書誌を �醗鰹盤台卿0 

PowiatoweCenln/mPomoq,Roc勤nie.’ � 

4047 �Dodatkowewynagrodzenieroc狐e �-200,00 

prQiektpn.”P(PraWaf/n匂OnOWaniaas6b �-200,00 

niesamo〔をjel7γChz/erenz/pOWia/ZJOiwockiegop(坤rZ'eZ’ 

"r〃Chomienie#SlugJO少a佃ychj高aくねzo7γChwjZ)rmie 

WやarCia虎iemego’’ 

4049 �Dodatkowewynagrodzenieroc狐e �-31,00 

prc!ie加pn.”P(坤γaWa力n砕ionowaniaos6b �-31,00 

niesamodzielnychz/erem/POWia初OtwOCkiegopQZ,rZeZ 

"γZIChomienie郷タ暮JgSOqal砂chj高ac加o砂chwjbrmie 

W平)arCiacZziemego’’ 

4117 �Skladkinaubezpieczeniaspoleczne �-34,00 

prQiektpn.,,PapγaWaf`n佃ionowan;aos6b �-34,00 

niesamockielIeyChz/erenま/pOWia加OtwOCkiegopくりrZeZ 

"rWChomienie#Sタ准soq/akychjwiadozo砂chwjbrmie 

W坤arCiackiemego’’ 

4119 �Skladkinaubezpieczeniaspoleczne �-5,00 

pr少ektpnっ,Paprawajan砕ionowaniaos6b �-5,00 

niesamoくねie砂′Chz/erenwpowial∂10twOCkiegopqprZeZ 

"r書/Chomienieuslngso少alI砂ChjwiaddzoIeyChwjZ)rmie 

W岬arCiackiemego’’ 

4217 �Zakupmateria16wiwyposazenia �397,00 



4219 �pr`汚ktpn.”Paprawa〆‘n匂onowa扉。OS6b �39700 

nleSamO`kie砂chz,eγen叩O高at“otwockiegop(xprZeZ #rWChomienie初任SOq/a砂chtwa`ありchw〆)r棚ie WやarCiaゐiemego,, Zakupmateria16wiwyposazenia 

臆　　　　　　8 

4300 �prtyektpn・”Pap′…'af`n匂ono砂aniaの。b �61,00 61,00 

nlesamo必e砂chz/erenapowi鋤otwockiegopap杉ez Z/r#Chomienie融修SOq/a砂ch鉦iaみo′ZJt;h所)rmie M萄parciaゐiemego,, Zakupusfugpozostalych 

臆　　　　　　音 

4440 �坊砂maniec嬢loSciprQ/ekl叩n・′P`xpraWa jan匂onowaniaos。b”ie鍾mO。zie砂chz/。r。n“ �-26宣7,00 -261700 

pOWia/…twOCk碕op`xp杉eZ“rZ“homienie“s嬢 SO少v毎hjwia`ありchwjbrmiew5Z)arCia`猿m培o′ Odpisynazakladofundusz′.d′ 

音　　　　,音 vySWlaCZenSOqialnych C励zymaniec嬢lo舌ciprgrktupn・′PapIowa 力n旬onowaniaoedb扉esamo必edychz/。r。n“ �2617,00 261700 

pOWiat…two擁gopap彫eZ“r海homieniez‘鴫 SOクa毎hS脇わ仰hw〆7mie岬∽iaあenn卿′′ 

4717 �WplatynappKfinansowaneprzezpodmiot Zatrudni魂cy prQiektpn・′・Pap'raWaf`n佃ionowania。ndb �-163,00 

-163,00 

niesamoあ;el7ayChz’e手e肋POW励otwockiegop。p,ZeZ u手機Chomienieu最低SO少a砂chまwiaゐzo砂′Chルカrmie 噂'arCiacZziemego” 

4719 �WpふatynappKfinansowaneprzezpodmiot Zatrudni魂Cy prQiektpn・”Paprawa万n匂onowania。S6b �-25,00 

-25,00 

nleSamO`易e砂chz‘erenapowia飯OtwOC庇gop〔即ZeZ 鋤Chomieni鋤S嬢so少a砂chふ有a加0′叩h両)γmie Wやaniaゐiemego’’ 

‾　　‾声　音音　を一∴メ �� 

!/薄5紙粉タ、まヾ¥ �Wspieranierodziny‘*高葉蘭圏醒認語 �� 

3020 �　　　∴∴∴二〇 Wydatkiosoboweniezaljczonedowynagrodzeh Powia,oweCenlr2‘mPomoのノRod2;nie DziatalnoS6p'ac6wekopicklinoz8醗脚 

85王10¥〇二( ���20160,00 20160,00 

3110 �� 

音音l¥離、 Do朋yc#aD2’ieciriγ0仇izlecone.. ′● �臆 

4010 �Sw】adczenlaSPOleczne Wynagrodzeniaosobowerac.k′ �3328,00 百百覇王軍需嵩臆 
4110 �　　　　　pOWnlOW Skladkinaubezpieczeniasol �49160,00 

4120 �　　　　peCZne SkladkjnaFunduszPracyorazFundusz �8465,00 1205,00 
Solidamo$ciowy 



§ 2・ Uchwala podlega podaniu do publiczn匂wiadomo§ci poprzez zamieszczenie

W Biuletynie Infomapii PublicznQj Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwaねwchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

Ad.§ 1 pkt宣

Zwi?kszenie planu dochod6w o lapzna kwot? 71.629,00 zI wynika ze zmian w niZQj

Wymienionych rozdzialach klasyfika垂bud乞etowej :

Rozdz. 70005 - ZWieksza sie plan dochod6w w § 2110 o kwote 9.471 zI na podstawie

decyzji WQjewody Mazowieckiego Nr 42/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Powy乞SZe §rodki

PrZeZnaCZOne S脅na uregulowanie odszkodowania za grmt z魂ty pod drog? (art. 73 ustawy

Z dnia 13.10.1998 r. prz印isy wprowadz‘弱ce ustawy refomujace adminis億a(彊publiczna -

Dz. U. Nr 133, POZ" 972 z p6Zn.zm.). Zmiana zostala dokonana na wniosek Wydziafu Skarbu

Pahstwa i Nieruchomosti Mazowieckiego Urz?du Wojew6dzkiego w Warszawie.

Rozdz. 85510 - ZWieksza sie plan dochod6w w § 2110 o kwote 62.158 z! na podstawie

decy却Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 2 kwietria 2021 r, PowyZsze zwiekszenie

dota車celowych dla powiat6w na realizapi? Zadah z zakresu administradi rz担owQj,

Z reZerWy Celowej (CZ. 83, POZ. 53), prZeZnaCZOne jest na finansowanie pobytu dzieci

Cudzoziemc6w w plac6wkach opiekulczo-WyChowawczych oraz rodzinach zast?PCZych,

ZgOdnie z art. 1 8 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?PCZej.

Ad.§1pkt2

Zwi?kszenie planu wydatk6w oねc2m申owote 71.629,00　zI wynika ze zmian w ni2ej

Wymienionych rozdzi aねch klasy丘ka車budZetow車

Rozdz. 70005 -　Zwi?ksza sie plan wydatk6w w § 4590 o kwote 9.471 zI na podstawie

Wniosku Wydziah Gospodarki Nieruchomo§ciami ur GN.0643.3.2021.MP z dnia

Ol kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na wyplate odszkodowania na rzecz os6b fizycznych,

Z tytuh przc病Cia gIunt6w, Z誹tych pod drog? Publiczna pIZeZ Powiat Otwocki,

dzialki ew. nr l16/2　z obr. S観)Och6w gm. Kolbiel, W trybie art. 73 ustawy z dnia

13 paZdziemika 1998 r. - Prz印isy wprowadz魂Ce uStaWy refomT暁ce administra〔療

Publiczna. Zmian dokonano na podstawie decyzji WQjewody Mazowieckiego Nr 42/2021
zdnia25marca　2021 r.

Rozdz. 75075 - PrZenOSi sie plan wydatkew z § 4300 do § 3040 w kwocie 3.000 zI

Z PrZeZnaCZeniem na zal)eZpieczenie §rodk6w na nagrod? Za Z‘房Cie I miejsca w konkursie pn.

〆測器[ Og紡apol諦　Konk鵬　Poe少c席Jm・ Jana K彫eWnia胞子　PowyZsze Srodki

Zaplanowano w budZecie na 2021 r. na dofinansowanie cateringu ww. wydarze血a. W dniu

17　marca 2021 r. organizator, Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, WyStapil

Z PrO§ba o zmiane prze狐aCZenia dofroansowania, Z PrZeZnaCZeniem na nagrod? Za Z:becie

I mi匂sca w ww. konkursie.

Rozdz. 75818 - Zmni壇Za Sie plan wydatk6w w § 4810 o Iaczna kwote 58.176 zちw tym:

1. 20.160 zI z rezerwy og61nQj w celu uzupehienia brakyjacych缶odk6w w rozdz.

諒藍言霊諸藩? Odprawy rentowg申la bylego pracounika Ogniska
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2. 38.016 zI z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia Srodk6w

W rOZdz. 85218　§　4010　na wyplat? ZaPlanowan匂　Odprawy emerytalnQj

W Powiatowym Centrun Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85218 - ZWieksza §ie plan wydatkew w § 4010 o kwot? 38.016 z! na podstawie

Wniosku Powiatowego Centnm Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.12.2021 z dnia

12 kwietnia 2021 r. z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818 § 4810), W Celu

Zal)eZPieczenia §rodk6w na wyplate zaplanowanej odprawy emerytalnej w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85295 -

1. Przenosi sie plan wydatk6w z §§ 4047, 4049, 4117, 4119, 4717, 4719 do §§ 4217, 4219

W Iacznej kwocie 458 zI na podstawie wniosku Powiatowego Centun Pomocy Rodzinie

m’ PCPR.FK・3111.11.2021 z d正a 12　kwietnia　202l r. na realiza《涙　prQjektu

Pn. ”Papmwa f‘n朽onowania osbb ”iesamoあelnych z ferem POwiatc/ OtwOCkiego

pap彫eZ∴WruChomienie “s海g so匂al砂Ch jwiadczo7砂Ch w f)rmie wやarcia deiemego ’’

W Zwi評ku ze zmianami w budzecie szczeg6lowym prqiektu;

2. Przenosi sie plan wydatk6w z § 4300 do § 4440 w l叩znej kwocie 2.617 zI na podstawie

Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ur PCPR.FK.3111.14.2021 z dnia

12 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na zabeZPieczenie stodk6w na odpis na ZFSs dla

PraCOWnik6w zatrudnianych w ramach血Zymania cinglofoi projektu pn. ,J,qrawa

力n砂onowania os6b niesamocZzie旬′Ch z /erenα POWiatc‘ OtwOCkiego p(やrZeZ

“γ〃Chomienie “sタ略SOC/al′少Ch jwiadczoIeyCh wj2)rmie w坤arcia deiemego ”.

Rozdz. 85504　-　ZWieksza sie plan wydatk6w w　§　3020　o kwote　20.160　zI

na podstawie wniosku Powiatowego Cent剛m Pomocy Rodzinie ur PCPR.FK.31 1 1.10.2021

詩誌豊器量蒜蒜豊露語宝器y盤霊芸蒜語調
Rozdz・ 85510　- Zwieksza sie plan wydatk6w w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 o 13CZna

kwote 62.158 z賞　　na podstawie wniosku Powiatowego Centnm Pomocy Rodzinie

Ⅲ PCPR"FK.31 1 1.13.2021 z dnia 12 kwietnia 202l r. realizowanych przez Domy dla Dzieci

W Otwoc量則. Zmian dokonano na podstawie decyzji WQjewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia

2 kwietnia 2021 r.
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