
UCHWAŁA NR CDL/246/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 12 sierpnia 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. 1526) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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
710 Działalność usługowa 37 536,00

71015 Nadzór budowlany 37 536,00

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

37 536,00

Starostwo Powiatowe 37 536,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 470 499,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 470 499,00

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

470 499,00

Starostwo Powiatowe 470 499,00
852 Pomoc społeczna 121 746,00

85202 Domy pomocy społecznej 65 000,00

2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 65 000,00

Starostwo Powiatowe 65 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 56 746,00

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

56 746,00

Starostwo Powiatowe 56 746,00

Razem zwiększenie planu dochodów: 629 781,00

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
710 Działalność usługowa 37 536,00
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71015 Nadzór budowlany 37 536,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 536,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki 
zlecone 37 536,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 470 499,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 470 499,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 23 355,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 
środki zlecone 23 355,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 
funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 409 849,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 
środki zlecone 409 849,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 295,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 
środki zlecone 37 295,00

758 Różne rozliczenia -74 558,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe -74 558,00

4810 Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne -74 558,00
Starostwo Powiatowe -74 558,00

852 Pomoc społeczna 159 646,00
85202 Domy pomocy społecznej 102 900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 900,00
Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 37 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00

Dom Pomocy Społecznej "Wrzos” - środki wojewody 65 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 56 746,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00

Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone 33 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 746,00

Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone 23 746,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 658,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 36 658,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 658,00

Powiatowy Urząd Pracy 36 658,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3 000,00

Powiatowy Urząd Pracy -3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00

Powiatowy Urząd Pracy 3 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków: 629 781,00

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Przewodniczący Zarządu 4. -

Krzysztof Szczegielniak_______________________________________
2. Wicestarosta 5. Członek Zarządu

Paweł Zawada_______________________________ Grzegorz Michalczyk
3. -
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Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 629.781,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych 
rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 37.536 zł na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego nr 245/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę 
nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego.

Rozdz. 75411 -  zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 470.499 zł, w tym:

1.0 kwotę 50.758 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100 z dnia 18 lipca 2022 r. 
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 35 zostaną przeznaczone na sfinansowanie wypłaty 
świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach 
powiatowych/miejskich Powiatowej Straży Pożarnej;

2.0 kwotę 359.091 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 221/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. 
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby;

3.0 kwotę 23.355 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 226/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. 
Powyższe zmiana zachodzi w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych 
na przeszeregowania w grupach 2-5 w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków PSP;

4.0 kwotę 37.295 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 227/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w szczególności na zakup paliwa.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 65.000 zł na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego nr 228/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na 
dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 56.746 zł, w tym:

1.0 kwotę 1.746 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 98 z dnia 15 lipca 2022 r. Powyższe 
zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 
przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na realizację 
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

2.0 kwotę 55.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 238/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. 
Powyższe zmiany wynikają z nadwyżki/niedoboru środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 
zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art.. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 629.781,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych 
rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71015 -  zwiększa się plan wydatków w § 4010 w kwocie 37.536 zł na podstawie pisma Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.08.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. w celu zabezpieczenia 
środków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emertytalnej. Zmian dokonano na podstawie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego nr 245/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Rozdz. 75411 -  zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej o łączną kwotę 470.499 zł , w tym:

• § 4050 o kwotę 23.355 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na
przeszeregowania w grupach 2-5 w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków PSP. Zmian dokonano 
na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 226/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,
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•§ 4180 o łączną kwotę 409.849 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby 
oraz na sfinansowanie w miesiącach lipiec -  grudzień 2022 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom 
pełniącym służbę w KPPS w Otwocku. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 
100 z dnia 18 lipca 2022 r. oraz nr 221/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,

•§ 4210 o kwotę 37.295 zł przeznaczone na wydatki bieżące, w szczególności na zakup paliwa. Zmian 
dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 227/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.

Rozdz. 75818 -  zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o łączną kwotę 74.558 zł z rezerwy na wynagrodzenia 
i pochodne w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85202 § 4010 oraz w rozdz. 85333 § 4010 na wypłatę 
zaplanowanych odpraw emerytalnych.

Rozdz. 85202 -  zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4210 o łączną kwotę 102.900 zł na podstawie 
wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.43.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r. w celu 
zabezpieczenia środków w § 4010 na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników DPS w Otwocku 
oraz w § 4210 na zakup łóżek i niezbędnego wyposażenia do pokoi mieszkańców DPS „Wrzos”.

Rozdz. 85203 -  zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Otwocku o łączną kwotę 56.746 zł, w tym:

•§ 4300 o kwotę 1.746 zł na realizację Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -  wniosek 
PCPR nr PCPR.FK.3111.43.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 98/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.,

•§§ 4210, 4300 o łączną kwotę 55.000 zł na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wniosek PCPR
nr PCPR.FK.3111.44.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 238/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Rozdz. 85333 -  zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 36.658 zł oraz przenosi się środki z § 4210 do
§ 4410 w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków w § 4010 na wypłatę zaplanowanej odprawy 
emerytalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku oraz w związku z koniecznością uzupełnienia 
brakujących środków w § 4410 z tytułu kosztów podroży służbowych.

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak
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