
Autopoprawka  do nw. projektów uchwał podjętych dnia 12 listopada 2021 r. : 

1. Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2022 r. , 

2. Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022-

2035 

Ad. 1. 

I. Zmiany w dochodach - Tab. Nr 1 „Dochody Powiatu na 2022 rok”   

W związku z omyłką pisarską przeniesiono plan dochodów realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z rozdz. 85510 § 0970 do rozdz. 85218 § 0970 

w kwocie 45.000 zł. Ogólna kwota dochodów pozostaje bez zmian.  

II. Zmiany w wydatkach: 

1) bieżących - Tab. Nr 2 „Wydatki Powiatu na 2022 rok”   

Przenosi się plan wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku z rozdz. 

75020 § 4300 do rozdz. 85111 § 4300 w kwocie 61.000 zł z w celu zabezpieczenia środków 

na kontynuację umowy dotyczącej obsługi prawnej w związku z połączeniem wyodrębnionej 

części przedsiębiorstwa PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji z Centrum Medycznym Kształcenia 

Podyplomowego. Ogólna kwota wydatków bieżących pozostaje bez zmian. 

2) majątkowych – Tab. 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok”  

Rozdz. 60014 § 6050 - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie  w łącznej kwocie 44.820 zł na realizacje nw. 

zadań, w tym: 

a) 6.000 zł na  zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach 

Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów” (stan środków po zmianie wynosi – 4.506.000 

zł), 

b) 38.820 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze 

oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze 

nr 2771W” (stan środków po zmianie wynosi – 287.820 zł). 

Środki na realizację ww. zadań zabezpieczono z wolnych środków - § 950.  

Ogólna kwota wydatków majątkowych zaplanowana na 2022 r. zwiększyła się o kwotę 

44.820 zł. 

        

III. Zmiany w przychodach – Tab. Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” 

 

1) Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, środki  w kwocie 8.167.237 zł na 

uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego przyznane w 2021 r., które zostały 

ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2022 rok w § 950 z tytułu 

wolnych  środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przenosi się  do § 905 

z tytułu przychodów  z niewykorzystanych środków pieniężnych  na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 

Dodatkowo w § 905 pokazuje się źródła pochodzenia tych środków, 

2) wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 w kwocie 

44.820 zł w celu zabezpieczenia  środków na realizację zadań majątkowych w Zarządzie Dróg 



Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w rozdz. 60014 § 6050. 

 Zmiany kwot i treści zapisu w ww. paragrafach, po zmianach otrzymują następujące 

brzmienie, w tym: 

1. § 905 – 22.443.177,00 zł 

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - 13.290.000 zł, 

b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 985.940 zł, 

c) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 8.167.237 zł. 

2. § 950 – 1.560.044,00 zł 

3) po wprowadzeniu zmian zwiększył się  deficyt o kwotę 44.820 zł i wynosi 29.380.218 zł.  

Ogólna kwota przychodów z tytułu wolnych środków na sfinansowanie deficytu, w § 950 

zaplanowana na 2022 r.,  zwiększyła się o kwotę 44.820 zł. 

Ad. 2.  

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Zał. Nr 1 „Wieloletnia prognoza 

finansowa” - dostosowano projekt WPF do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały 

budżetowej. 
II. Zmiany w załączniku przedsięwzięć  - Zał. Nr 2  „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 

2022”  

1) Zwiększono plan wydatków na 2022 r o kwotę 6.000 zł na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka 

i Celestynów”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

2) Zwiększono plan wydatków na 2022 r o kwotę 38.820 zł na realizację zadania pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla 

pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W”; zaktualizowano limit 

zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. 

       

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


