
UCHWAŁA NR CDXIII/231/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 4 maja 2022 r. 

w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.), uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 
Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała 
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmienia się dochody budżetowe: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 297,00 

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 297,00 

  2110 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

9 297,00 

   Starostwo Powiatowe 9 297,00 
852   Pomoc społeczna 41 445,00 

 85203  Ośrodki wsparcia 1 746,00 

  2110 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

1 746,00 

   Starostwo Powiatowe 1 746,00 
 85231  Pomoc dla cudzoziemców 39 699,00 

  2110 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

39 699,00 

   Starostwo Powiatowe 39 699,00 
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 580,00 

 85395  Pozostała działalność 8 580,00 

  2110 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

8 580,00 

   Starostwo Powiatowe 8 580,00 
     

Razem zwiększenie planu dochodów: 59 322,00 
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2) Zmienia się wydatki budżetowe: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
600   Transport i łączność 0,00 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 0,00 
  4300 Zakup usług pozostałych -3 574,00 
   Zarząd Dróg Powiatowych -3 574,00 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 574,00 
   Zarząd Dróg Powiatowych 3 574,00 

710   Działalność usługowa 40 000,00 
 71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 
   Starostwo Powiatowe 40 000,00 
 71015  Nadzór budowlany 0,00 
  4300 Zakup usług pozostałych -1 268,00 

   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki 
zlecone -1 268,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 268,00 

   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki 
zlecone 1 268,00 

750   Administracja publiczna 12 000,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie 12 000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 
   Starostwo Powiatowe 12 000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 297,00 

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 297,00 

  4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 
funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 9 297,00 

   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 
środki zlecone 9 297,00 

758   Różne rozliczenia -52 000,00 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe -52 000,00 
  4810 Rezerwa ogólna -52 000,00 
   Starostwo Powiatowe -52 000,00 

801   Oświata i wychowanie 0,00 
 80115  Technika 0,00 

  2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

1 138,00 

   Starostwo Powiatowe 1 138,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 138,00 
   Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -1 138,00 
 80195  Pozostała działalność 0,00 
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19,00 
   Zespół Szkół Nr 2 19,00 
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  4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -11,00 

   Zespół Szkół Nr 2 -11,00 

  4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -115,00 

   Zespół Szkół Nr 2 -115,00 
  4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 107,00 
   Zespół Szkół Nr 2 107,00 

851   Ochrona zdrowia 0,00 

 85156  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 

0,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone 0,00 
   Liceum Ogólnokształcące Nr I 279,00 
   Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych -279,00 

852   Pomoc społeczna 41 445,00 
 85203  Ośrodki wsparcia 1 746,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 1 746,00 

   Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone "Za 
życiem" 1 746,00 

 85231  Pomoc dla cudzoziemców 39 699,00 
  3110 Świadczenia społeczne 39 699,00 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone 39 699,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 580,00 
 85395  Pozostała działalność 8 580,00 
  3110 Świadczenia społeczne 8 580,00 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone 8 580,00 

     
Razem zwiększenie planu wydatków: 59 322,00 

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu 

 
1. Przewodniczący Zarządu   

 
Krzysztof Szczegielniak  

 
4. - 

2. Wicestarosta  
 

Paweł  Zawada  

5. Członek Zarządu   
 

Grzegorz  Michalczyk  
3. Członek Zarządu  

 
Kinga  Błaszczyk  
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Uzasadnienie 

Ad. § 1 pkt 1 

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 59.322,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 kwotę 9.297 zł na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego nr 94/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę: 
odpraw, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom 
zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku 
z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na 
zagospodarowanie oraz na wydatki bieżące. 

Rozdz. 85203 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 kwotę 1.746 zł na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego nr 51 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na 
realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 33), przeznacza się 
na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Program kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Rozdz. 85231 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 kwotę 39.699 zł na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego nr 48 z dnia 13 kwietnia 2022 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin i powiatów 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25) przeznaczone jest na:  

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku 
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub 
zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczy Pospolitej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust.2 ustawy 
o pomocy społecznej, 

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za 
te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 kwotę 8.580 zł na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego nr 75/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. Powyższe zwiększenie środków z rezerwy celowej 
(poz. 28) przeznaczone jest na wypłatę w 2022 r. świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów 
zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka. 

Ad. § 1 pkt 2 

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 59.322,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej: 

Rozdz. 60014 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4440 w kwocie 3.574 zł na podstawie wniosku 
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 3/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w związku 
z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 r. 

Rozdz. 71012 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 40.000 zł z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 
4810) w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału 
Geodezji i Kartografii.  

Rozdz. 71015 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4440 w kwocie 1.268 zł na podstawie wniosku 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB.312.06.2022. z dnia 28 kwietnia 2022 r. w związku 
z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 r. 

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 12.000 zł z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 
4810) w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału 
Ochrony Środowiska. W związku z przeniesieniem punktu paszportowego oraz wzrostem cen materiałów, 
środki zabezpieczone w budżecie na 2022 r. w § 4210 okazały się niewystarczające. 

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w § 4180 w kwocie 9.297,00 zł na podstawie wniosku Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF.033.04.04.2022.MM z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
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z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty jednorazowych odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu dla 
strażaków pełniących służbę w KPPSP w Otwocku. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody 
Mazowieckiego nr 94/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 52.000 zł z rezerwy ogólnej w celu 
uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 71012 §§ 4210 oraz w rozdz. 75011 § 4210. 

Rozdz. 80115 - zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.138 zł na podstawie wniosku Oświaty 
Powiatowej w Otwocku nr 14/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w celu zabezpieczenia środków w § 2910, w 
związku z koniecznością dokonania zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
części wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku", które zostały uznane za 
niekwalifikowalne.  

Rozdz. 80195 – przenosi się plan wydatków z § 4127, 4717 do §§ 4117, 4797 w łącznej kwocie 126 zł na 
podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 14/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w związku 
z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zajęć dla oraz w celu prawidłowej realizacji projektu pn. 
"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku". 

Rozdz. 85156 – przenosi się plan wydatków w § 4130 w kwocie 279 zł realizowanych przez Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica do planu wydatków realizowanych przez Liceum 
Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego, w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne 
dla uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.  

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.746 zł na podstawie wniosku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.25.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. realizowanych przez 
Środowiskowy dom Samopomocy w Otwocku z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”. Zmian 
dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 51 z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

Rozdz. 85231 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 39.699 zł na podstawie wniosku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.23.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. realizowanych przez PCPR 
w Otwocku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy. 
Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 48 z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 8.580 zł na podstawie wniosku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.24.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. realizowanych przez PCPR 
w Otwocku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów 
zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty 
Polaka. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 75/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. 

 

 Przewodniczący Zarządu  

  

Krzysztof Szczegielniak  
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