Uchwała Nr 96/XIV/2000
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 25 lutego 2000 r.
zmieniająca uchwałę Nr 887X111/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w
sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91, poz.578 z późn. zm.) art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. Nr.155, póz.1014 z późn. zm.) , Rada Powiatu w Otwocku
uchwala, co następuje:

§1.
Zwiększyć dochody :
Dz. 79 Oświata i wychowanie
Rozdz. 7921 Licea ogólnokształcące
§ 78 - pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz
Skarbu Państwa lub jednostkom samorządu
terytorialnego
( Komitet Rodzicielski przy L.O. im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku) kwota : 1.590,00
§ 87 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów
(Urząd Miejski w Otwocku)
kwota: 2.000,00
razem : _______ 3.590,00
§2.
Zmniejszyć wydatki :
Dz.97 Różne rozliczenia
Rozdz.9718 Rezerwy ogólne i celowe
§ 81 rezerwy
(rezerwa celowa na kulturę i sztukę )
Zwiększyć wydatki :
Dz. 79 Oświata i wychowanie
Rozdz. 7921 Licea ogólnokształcące
§ 72 wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych
(zakup pianina cyfrowego)

kwota:

8.590,00

kwota:

8.590,00

Zmniejszyć wydatki:
Dz. 97 Różne rozliczenia
Rozdz. 9718 Rezerwy ogólne i celowe
§81 rezerwy
(rezerwa oświatowa)

kwota : 20.000,00

Zwiększyć wydatki :
Dz.79 Oświata i wychowanie
Rozdz. 8295 Pozostała działalność
§ 36 usługi materialne
( remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Gruźlicy)

kwota: 20.000,00

§4.
Zmniejszenie wydatków :
Dz, 97 Różne rozliczenia
Rozdz. 9718 Rezerwy ogólne i celowe
§ 81 rezerwy
(rezerwa oświatowa)

kwota: 2.000,00

Zwiększyć wydatki :
Dz. 79 Oświata i wychowanie
Rozdz. 8295 Pozostała działalność
§ 48 pozostałe dotacje
kwota: 2.000,00
(dofinansowanie wyjazdu uczniów na Targi EXPO do Niemiec)
§5.
Zmniejszyć wydatki;
Dz.97 Różne rozliczenia
Rozdz. 9718 Rezerwy ogólne i celowe
§ 81 rezerwy
( rezerwa na kulturę i sztukę )

kwota: 2.000,00

Zwiększyć wydatki :
Dz. 83 Kultura i sztuka
Rozdz. 8495 Pozostała działalność
§ 48 pozostałe dotacje
( festiwal Muzyczny „Piosenka w Świdrze";
50% dotacji na nagrody, 50% dotacji na obsługę
techniczną)

kwota: 2.000,00

§6.
Zmniejszyć wydatki:
Dz. 97 Różne rozliczenia
Rozdz. 9718 Rezerwy ogólne i celowe
§ 81 rezerwy
(rezerwa ogólna)
Zwiększyć wydatki :
Dz. 85 Ochrona zdrowia

kwota: 2.000,00

Rozdz. 8595 Pozostała działalność
§ 31 materiały i wyposażenie

kwota: 2.000,00
§7.

Zmniejszyć wydatki :
Dz. 97 Różne rozliczenia
Rozdz. 9718 Rezerwy ogólne i celowe
§ 81 rezerwy
( rezerwa na kulturę fizyczną i sport)

kwota: 2.000,00

Zwiększyć wydatki :
Dz. 87 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 8795 Pozostała działalność
§ 48 pozostałe dotacje
( koszty przejazdu dzieci na zimowisko )

kwota: 2.000,00
§8.

Przesunąć wydatki :
Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdz. 9313 Komendy Powiatowe Policji
§ 31 materiały i wyposażenie
§ 72 wydatki na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych i
zakładów budżetowych

zmniejszenia

zwiększenia

100.000,00
100.000,00

§9.
Przesunąć wydatki :

zmniejszenia

Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdz. 9318 Komendy powiatowe Państwowych
Straży Pożarnych jednostek budżetowych i
zakładów budżetowych
§ 31 materiały i wyposażenie
50.000,00
§ 72 wydatki na finansowanie inwestycji

zwiększenia

50.000,00

§10.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
ad.§ l, § 2 - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie dofinansowania zakupu pianina
cyfrowego dla L.O. im. K. L Gałczyńskiego w Otwocku następuje przesunięcie rezerwy

celowej na kulturę i sztukę w kwocie 8.590,00. Z uwagi na brak podstawy prawnej do
częściowego sfinansowania zakupu pianina tj. 5.000,00 , należy wydatkować kwotę
stanowiącą całkowity koszt zakupu pianina, natomiast różnicą w wysokości 3.590,00
zwiększyć dochody budżetu z tyt. wpływów od Komitetu Rodzicielskiego przy L.O. im. K. I.
Gałczyńskiego w Otwocku w wysokości : 1.590,00 oraz z Urzędu Miasta Otwocka w
wysokości : 2.000,00
ad.§ 3 - przesunięcie rezerwy oświatowej w wysokości 20.000,00 następuje zgodnie z decyzją
Zarządu Powiatu w sprawie dofinansowania remontu dachu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w
Otwocku.
ad.§ 4 - przesunięcie rezerwy oświatowej w wysokości 2.000,00 następuje zgodnie z decyzją
Zarządu Powiatu w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów na Targi EXPO 2000 do
Hanoweru.
ad.§ 5- przesunięcie rezerwy na kulturę i sztukę w wysokości 2.000,00 następuje zgodnie z
decyzją Zarządu Powiatu w sprawie dofinansowania XIII Festiwalu Muzycznego „Piosenka w
Świdrze" z przeznaczeniem połowy dotacji na nagrody ,pozostałą część na obsługę techniczną
imprezy.
ad.§ 6- ponieważ dofinansowanie zakupu roweru rehabilitacyjnego dla P. Stelli Kanickiej nie
kwalifikuje się jako wydatek z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ( zgodnie z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) ,
Zarząd Powiatu proponuje przesunięcie z rezerwy ogólnej kwoty 2.000,00 z przeznaczeniem
na zakup roweru rehabilitacyjnego.
ad.§ 7- przesunięcie rezerwy na kulturę fizyczną i sport , w wysokości 2.000,00 następuje
zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie dofinansowania wypoczynku zimowego
wychowanków Ogniska Wychowawczego „Świder" w Otwocku z przeznaczeniem na
przejazdy na zimowisko.
ad.§ 8- w związku z decyzją kierownika jednostki Komendy Powiatowej Policji przesuwa się
wydatki w rozdz. 9313 z § 31 „materiały i wyposażenie" na § 72 „wydatki na finansowanie
inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych „ co umożliwi zakup wyposażenia
specjalistycznego, uzbrojenia oraz podstawowego sprzętu łączności.
ad.§ 9- w związku z decyzją kierownika jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej przesuwa się wydatki w rozdz. 9318 z § 31 "materiały i wyposażenie" na § 72
„wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżet", co umożliwi
zakup środków trwałych , które są niezbędne do realizacji ustalonych zadań Komendy w
zakresie ratownictwa pożarnicze- gaśniczego, ratownictwa drogowego i przedmedycznego.

Analiza z wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw celowych po wykonaniu niniejszej
uchwały:

