
Uchwala Nr 114/XVI/2000 

Rady Powiatu w 
Otwocku z dnia 15 

czerwca 2000 r. 
zmieniająca uchwale nr 887X111/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000. 

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

§1. 

Zmniejszyć dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.444.632,-. 

dział 97      rozdz. 9701      § 90    o kwotę    1.444.632 

§2 

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę ogółem 701.930,- 

dz. 40    rozdz. 4495      §64      o kwotę l .000 
dz. 74   rozdz. 7552     §92     o kwotę         86.000 
dz.79      rozdz. 7921 §07 o kwotę 39.292 
dz.79      rozdz. 7921 § 77 o kwotę 60.000 
dz. 79 rozdz. 8231 § 07 o kwotę l .000 
dz. 91 rozdz. 9143 § 64 o kwotę 260.000 
dz. 91 rozdz. 9143 § 77 o kwotę 33.763 
dz. 93     rozdz. 9318      §92       o kwotę         220.875 

§3.  

Zmniejszyć wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.125.915,- 

dz.45 rozdz. 4995 §31 o kwotę 568 
dz.50 rozdz. 5614 §31 o kwotę 100.000 
dz.50 rozdz. 5614 §36 o kwotę 100.000 
dz.74 rozdz.7552 §37 o kwotę 200 
dz.79 rozdz.7921 §28 o kwotę 450 
dz.79 rozdz.7921 §31 o kwotę 63.314 
dz.79 rozdz.7921 §35 o kwotę 112.355 
dz.79 rozdz.7921 §36 o kwotę 249.500 
dz.79 rozdz.7921 §38 o kwotę 36.523 
dz.79 rozdz.7921 §43 o kwotę 22.108 
dz.79 rozdz.7931 §17 o kwotę 7.994 
dz.79       rozdz.7931         §21     o kwotę                   6.608 
 dz.79     rozdz.7931      §25    o kwotę                  500 
 dz.79     rozdz.7931      §31    o kwotę             82.495 
dz.79     rozdz.7931      §35   o kwotę           8.363 



dz.79     rozdz.7931      §38   o kwotę           2.000 
dz.79     rozdz.7931      §41   o kwotę           5.962 
dz.79     rozdz.7931      §42   o kwotę           1.173 
dz.79     rozdz.7931      §43   o kwotę          55.822 
dz.79     rozdz.7941      §21   o kwotę               541 
dz.79     rozdz.7941      §35   o kwotę            7.370 
dz.79     rozdz.7941      §36   o kwotę          15.006 
dz.79     rozdz.7941      §43   o kwotę            2.129 
dz.79     rozdz.8011      §11   o kwotę        668.275 
dz.79     rozdz.8011      §17   o kwotę          26.083 
dz.79     rozdz.8011      §21   o kwotę            6.934 
dz.79     rozdz.8011      §25   o kwotę            3.000 
dz.79     rozdz.8011      §36   o kwotę          86.404 
dz.79     rozdz.8011      §41   o kwotę          71.448 
dz.79     rozdz.8011      §42   o kwotę          11.817 
dz.79     rozdz.8011      §43   o kwotę          25.602 
dz.79     rozdz.8011      §48   o kwotę          91.916 
dz.79     rozdz.8041      §21   o kwotę               490 
dz.79     rozdz.8041      §28   o kwotę                 92 
dz.79     rozdz.8041      §37   o kwotę               150 
dz.79     rozdz.8041      §38   o kwotę            3.000 
dz.79     rozdz.8041      §43   o kwotę            2.220 
dz.79     rozdz.8071      §17   o kwotę               263 
dz.79     rozdz.8071      §41   o kwotę            7.509 
dz.79     rozdz.8071      §43   o kwotę               828 
dz.79     rozdz.8221      §11   o kwotę        115.296 
dz.79     rozdz.8221      §17   o kwotę         10.250 
dz.79     rozdz.8221      §21   o kwotę          13.949 
dz.79     rozdz.8221      §25   o kwotę              170 
dz.79     rozdz.8221      §28   o kwotę            1.410 
dz.79     rozdz.8221      §31   o kwotę          49.633 
dz,79     rozdz.8221      §32   o kwotę          74.853 
dz.79     rozdz.8221      §33   o kwotę            1.000 
dz.79     rozdz.8221      §35   o kwotę            6.000 
dz.79     rozdz.8221      §36   o kwotę        348.000 
dz.79     rozdz.8221      §37   o kwotę            5.698 
dz.79     rozdz.8221      §38   o kwotę            3.500 
dz.79     rozdz.8221      §40   o kwotę            7.405 
dz.79     rozdz.8221      §41   o kwotę          57.158 
dz.79     rozdz.8221      §42   o kwotę           2.065 
dz.79     rozdz.8221      §43   o kwotę          50.513 
dz.79     rozdz.8231      §17   o kwotę              800 
dz.79     rozdz.8231      §21   o kwotę              400 
dz.79     rozdz.8231      §31   o kwotę              800 
dz.79     rozdz.8231      §35   o kwotę           6.000 
dz.79     rozdz.8231      §36   o kwotę           8.000 
dz. 79      rozdz.8231        §43     o kwotę               2.820 
dz.79     rozdz.8295      §48   o kwotę            2.000 
dz.86     rozdz.8611      §17   o kwotę            2.510 
dz.86     rozdz.8611      §31   o kwotę         21.090 
dz.86     rozdz.8611      §32   o kwotę            1.977 
dz.86      rozdz.8611     §33   o kwotę            7.440 
dz.86      rozdz.8611      §35   o kwotę            4.000 
dz.86      rozdz.8611      §36   o kwotę          13.000 
dz.86      rozdz.8622      §37   o kwotę            1.500 



dz.91      rozdz.9120      §11   o kwotę          39.183 
dz.91      rozdz.9139      §11   o kwotę          47.500 
dz.91      rozdz.9139      §31   o kwotę            2.500 
dz.93      rozdz.9313      §72   o kwotę        100.000 
dz.93      rozdz.9313      §11   o kwotę          34.500 
dz.93      rozdz.9313      §12   o kwotę          10.000 
dz.93      rozdz.9318      §72   o kwotę          50.000 
dz.97      rozdz.9718      §81   o kwotę        135.983 
 

§4. 
 

Zwiększyć wydatki o kwotę 2.388.999,- 
 
dz.45     rozdz. 4995      §36    o kwotę           568 
dz.50     rozdz. 5614      §73    o kwotę    200.000 
dz.74     rozdz. 7552      §25    o kwotę      86.000 
dz.74     rozdz. 7552      §31    o kwotę           200 
dz.74     rozdz. 7697      §47    o kwotę      10.000 
dz.79     rozdz. 7911      §48    o kwotę        1.000 
dz.79     rozdz. 7921      §11    o kwotę    356.000 
dz.79     rozdz. 7921      §17    o kwotę        2.280 
dz.79     rozdz. 7921      §21    o kwotę           133 
dz.79     rozdz. 7921      §31    o kwotę        5.786 
dz.79     rozdz. 7921      §37    o kwotę      12.217 
dz.79     rozdz. 7921      §41    o kwotę      55.000 
dz.79     rozdz. 7921      §42    o kwotę        7.570 
dz.79     rozdz. 7921      §48    o kwotę        1.500 
dz.79     rozdz. 7931      §11    o kwotę      58.315 
dz.79     rozdz. 7931      §31    o kwotę        l .000 
dz.79     rozdz. 7931      §36    o kwotę      52.594 
dz.79     rozdz. 7931      §37    o kwotę        9.192 
dz.79     rozdz. 7911      §72    o kwotę        3.000 
dz.79     rozdz. 7941      §17    o kwotę        2.480 
dz.79     rozdz. 7941      §31    o kwotę      22.300 
dz.79     rozdz. 7941      §37    o kwotę           266 
dz.79     rozdz. 7961      §11    o kwotę      20.000 
dz.79     rozdz. 7961      §36    o kwotę        6.100 
dz.79     rozdz. 7961      §37    o kwotę        2.000 
dz.79     rozdz. 7961      §41    o kwotę        4.300 
dz.79     rozdz. 7961      §42    o kwotę           600 
dz.79     rozdz. 8011      §28    o kwotę        1.500 
dz.79       rozdz.  8011        §31     o kwotę       156.818 
dz.79     rozdz. 8011      §35    o kwotę    106.878 
dz.79     rozdz. 8011      §37    o kwotę      90.417 
dz.79     rozdz. 8041      §11    o kwotę        3.000 
dz.79     rozdz. 8041      §41    o kwotę        2.882 
dz.79     rozdz. 8041      §42    o kwotę             70 
dz.79     rozdz. 8071      §28    o kwotę           500 
dz.79     rozdz. 8071      §35    o kwotę        4.600 
dz.79     rozdz. 8071      §36    o kwotę        2.500 
dz.79     rozdz. 8071      §37           o kwotę        1.000 
dz.79     rozdz. 8221      §36           o kwotę      13.000 
dz.79     rozdz. 8221      §37           o kwotę       2.000 
dz.79     rozdz. 8231      §11           o kwotę      18.760 
dz.79     rozdz. 8231      §37           o kwotę       3.060 



dz.79     rozdz. 8232      §11           o kwotę       2.300 
dz.79     rozdz. 8232      §41           o kwotę       2.240 
dz.79     rozdz. 8232      §42           o kwotę          500 
dz.79     rozdz. 8232      §43           o kwotę       l .960 
dz.79     rozdz. 8241      §11           o kwotę     24.918 
dz.79     rozdz. 8241      §31           o kwotę       7.700 
dz.79     rozdz. 8241      §32           o kwotę     35.784 
dz.79     rozdz. 8241      §35           o kwotę       6.276 
dz.79     rozdz. 8241      §36           o kwotę      14.400 
dz.79     rozdz. 8241      §37           o kwotę       8.700 
dz.79     rozdz. 8241      §40           o kwotę          497 
dz.79     rozdz. 8241      §41           o kwotę          894 
dz.79     rozdz. 8241      §42           o kwotę          123 
dz.79     rozdz. 8241      §48           o kwotę       2.000 
dz.83     rozdz. 8495      §48           o kwotę       4.000 
dz.85     rozdz. 8511      §27           o kwotę    100.000 
dz.86     rozdz. 8611      §11           o kwotę     46.784 
dz.86     rozdz. 8611      §41           o kwotę       2.843 
dz.86     rozdz. 8611      §42           o kwotę          390 
dz.86     rozdz. 8622      §22           o kwotę       1.500 
dz.87     rozdz. 8795      §48           o kwotę       5.120 
dz.87     rozdz. 8295      §48           o kwotę       2.000 
dz.91     rozdz. 9120      §16           o kwotę     39.183 
dz.91     rozdz. 9139      §16           o kwotę     50.000 
dz.91     rozdz. 9143      §11           o kwotę    185.197 
dz.91     rozdz. 9143      §36           o kwotę     61.913 
dz.91     rozdz. 9143      §39           o kwotę        1.363 
dz.91     rozdz. 9143      §41           o kwotę     33.117 
dz.91     rozdz. 9143      §42           o kwotę       4.536 
dz.93     rozdz. 9313      §16           o kwotę     44.500 
dz.93     rozdz. 9313      §70           o kwotę    100.000 
dz.93     rozdz. 9318      §12           o kwotę    216.289 
dz.93     rozdz. 9318      §17           o kwotę       3.488 
dz.93     rozdz. 9318      §41           o kwotę          950 
dz.93     rozdz. 9318      §42           o kwotę          148 
dz.93     rozdz. 9318      §70           o kwotę      50.000 
 

§5. 
 
1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 220.000,- w tym: 
- w dz. 79   rozdz. 7911       § 72    o kwotę    200.000 z przeznaczeniem na adaptację budynku 
wolnostojącego na potrzeby Podstawowej Szkoły Specjalnej przy ul. Majowej 17/19. 
-. wdz. 86 rozdz.8614 o kwotę 20.000  
   §11        16.621  
   §41         2.972 
   §42            407 
Po przeprowadzonej szczegółowej analizie planu finansowego na rok 2000 zachodzi 
konieczność dofinansowania płac i pochodnych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 
 
2. Źródłem sfinansowania w/w wydatków jest nadwyżka budżetowa za rok 1999. 

 
§6. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 



 
§7. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
Ad.§l 
W związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów Nr.ST4- 440- 111/2000 
z 16.02.2000 r .zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 
2.215.889,- i decyzją z Ministerstwa Finansów Nr.ST3-444-10 zw/14/2000 z dnia 
19.04.2000 r. zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 
771.257,-. 
Zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów powiatu o kwotę l .444.632 ,- z tyt. 



części oświatowej subwencji ogólnej. 
 
Ad.§2 
Zwiększenie dochodów budżetowych 
 
1.000    Na podstawie wpływów za I kwartał 2000 r. szacuje się dochody z tyt. opłaty za 
wydanie karty wędkarskiej w tej wysokości 
 
86.000    Na podstawie decyzji Nr. 14 z dnia 29 05.2000 FIN 1/302/3022/74/81/2000 39.292    
Zgodnie z porozumieniem dot. organizacji obozu szkoleniowego P.O. 60.000    Opłata od 
uczestników obozu szkoleniowego P.O. 
 
l .000     Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zgodnie z porozumieniem „Otwockie 
Spotkania z Piosenką" 
 
260.000    Po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów w tym tytule oraz po 
uwzględnieniu zwiększonej opłaty za rejestrację pojazdów kwota 260.000 jest bezpieczna do 
wykonania do końca 2000 r. 
 
33.763    Różne dochody w związku z rozliczeniami z roku 1999. 
 
220.875    W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr.14 z dnia 10 maja 2000 r. 
zwiększa się dochody budżetowe w dziale 93 rozdz.9318 § 92. 
 
Ad.§3 
Zmniejszenia wydatków budżetowych : 
 
568    W związku z wnioskiem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
dokonano przesunięcia w dziale 45 rozdz,4995 z § 31 na § 36. 
 
200.000    Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonano przesunięcia wydatków w 
dziale 50 rozdz.5614 z § 31 i § 36 na § 73 w związku z dofinansowaniem budowy ronda 
Warszawska-Orla oraz ronda Piłsudskiego w Michalinie 
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
200 Zmniejszenie wydatków w dziale 74 rozdz. 7552 zgodnie z wnioskiem Wydz.Geodezji i 
Kart.z 30.05.2000 r. 
 
2.000    Sprostowanie błędu maszynowego w dziale 79 w uchwale Rady z 27 kwietnia 2000 
 
l .444.632 Dokonano zmniejszenia wydatków w oświacie na podstawie decyzji o zmniejszeniu 
subwencji oświatowej .wg.załączonego wykazu. 
 
50.017 Na podstawie wniosków Domów Pomocy Społecznej Anielin k/Otwocka i 
„Wrzos" w Otwocku dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 86 rozdz.8611 w różnych 
paragrafach celem zabezpieczenia płac i pochodnych . 
 
1.500 Przesunięcie wydatków w dziale 86 rozdz.8622 z § 37 na§ 22 . 
Zmniejszono wydatki w § 37 ponieważ świadczenia na rodziny zastępcze są wysyłane 
przelewem lub przekazem . Koszty prowizji zostały zabezpieczone w budżecie PCPR. 
 
39.183    W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 1999 r. ( 
Dz.U.Nr.89 poz.996 ) w sprawie określenia stanowisk urzędniczych wymaganych kwalifikacji 
zawodowych stopni służby cywilnej , mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz 
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom 



korpusu służby cywilnej dokonano przesunięcia w wydatków w dziale 91 rozdz.9120 z § 11 
na § 16. 
 
47.500    Zmniejszenie wydatków w dziale 91 rozdz.9139z§ 11 i§31 na § 16wzwiązku 2.500    
ze zmianą przepisów o pracownikach służby cywilnej ( Dz.U.Nr.49z 1999 r. oraz 
Dz..U.Nr.llOzl999r.). 
 
100.000   Przesunięcie wydatków w dziale 93 rozdz.9313 z § 72 na § 70 dokonano na 
wniosek Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na podstawie pisma Urzędu 
Mazowieckiego Nr.FIN 13023024/93/26/2000 z dnia 3 kwietnia 2000 r. 
 
34.500   Zmniejszenie wydatków w dziale 93 rozdz. 9313 z § 11 na § lówzwiązkuze zmianą 
przepisów o pracownikach służby cywilnej ( Dz.U.NR.49 z 1999 r. orazDz.U.Nr.HOzl999r.). 
 
10.000   Zmniejszenie wydatków w dziale93 rozdz.9313 z § 12 na § 16 następuje w związku 
ze zmianą przepisów o pracownikach służby cywilnej ( Dz.U.Nr.49 z 1999 r. oraz Dz. 
U.Nr.llOzl999r.). 
 
50.000   W związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
NR.FIN I 302/3024/93/26/2000 z dnia 23 marca 2000 r. umożliwiającą dokonywanie zakupu 
wyposażenia specjalistycznego , stanowiącego środki trwale dokonano przesunięcia w dziale 
93 rozdz.9318 z § 72 na § 70. 
 
135.983 Z działu 97 rozdz.9718 rezerwy ogólne i celowe § 81 zostaną pokryte następujące 
wydatki : 3.000 na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej adaptacji budynku w 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Majowej 17/19 . 10.000 na remont Ośrodka Szkolno - 
Wychów. Jędruś w Józefowie l .000 spotkania nad Świdrem Szkoła Podstawowa Nr.2 w Józefowie.  
 
3.000 na wykonanie ekspertyzy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
ul. Konopnickiej 3. 
 
2.000 na dofinansowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. 4.520 na 
dofinansowanie działalności OKS Otwock 2.000 na Dni Hufca ZHP 
600 środki dla TKKF APOLLO 3.000 środki dla MDK 
 
2.000 środki na dofinansowanie imprezy „Majówka w Jędrusiu" l .363 odszkodowanie z tyt. 
wypadku przy pracy pracownika Starostwa 2.000 dla ZHP na wyżywienie dzieci z Łotwy  
 
1.500 dofinansowanie Liceali 100.000 środki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Otwocku 
 
 
 
Ad.§4 
Zwiększenia wydatków budżetowych : 
 
568 Na wniosek Wydz. Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska dokonano przesunięcia 
w dziale 45 rozdz.4995 z § 31 na § 36. 
 
200.000 Przesunięcia wydatków budżetowych dokonano na wniosek Zarządu Dróg 
Powiatowych w dziale 50 rozdz.5614 z § 31 i § 36na §73 w związku z dofinansowaniem 
budowy ronda Warszawska - Orla oraz w Michalinie rondo Piłsudskiego. Wniosek został 
pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
200 Przesunięcia wydatków w dziale 74 rozdz.7552 dokonano w związku z wnioskiem Wydz. 
Geodezji i Kart. Z dnia 30.05.2000 r. 



 
10.000 Zwiększenie wydatków w dziale 74 rozdz.7697 § 47- dotacja dla Gospodarstwa 
Pomocniczego Nr.2. 
 
86.000 W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększa się wydatki - odszkodowanie za 
przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności. 
 
1.000 Zwiększenie wydatków (z rezerwy oświatowej) w dziale 79 rozdz.7911 § 48 tyt. 
dofinansowania imprezy ekologicznej „ II Spotkania nad Świdrem" organizowaną przez 
Szkołę Podstawową Nr.2 w Józefowie. 
 
l .500   W związku z wnioskiem Komitetu Organizacyjnego „Licealia 2000" dokonano 
zwiększenia wydatków w dziale 79 rozdz.7921 § 37 celem dofinansowania 
w/w imprezy . 
 
l .000   dotacja do imprezy „Otwockie Spotkania z Piosenką" 
 
3.000 środki na wykonanie ekspertyzy w Zespole Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. 
Konopnickiej 3. 
 
13.000 Zwiększenie wydatków w dziale 79 rozdz.8221 
 
10.000 na remont Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Józefowie 3.000 na opracowanie koncepcji 
programowo-przestrzennej adaptacji budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy 
ul .Majowej 17/19 
 
2.000 Zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 79 rozdz.8221 § 37 w związku z 
dofinansowaniem imprezy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Jędruś" „Majówka w 
Jędrusiu" 
 
3.000 Zwiększono dział 79 rozdz.8231 § 37 z przeznaczeniem na konkurs piosenki -Otwockie 
Spotkania z Piosenką Dziecięcą organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. 
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
2.000   Zwiększono dział.79 rozdz.8241 § 48 z przeznaczeniem dla ZHP na dofinansowanie 
pobytu dzieci z Łotwy. 
 
99.292   Dofinansowanie obozu młodzieżowego P.O. organizowanego przez Zespół Szkół Nr 
2 w Otwocku. 
 
4.000 Zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 83 rozdz.8495 § 48 2.000 na Dni Hufca 
ZHP Otwock i 
 
2.000 dla MOK w Józefowie w celu współfinansowania imprez kulturalnych . Wniosek został 
pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
100.000 Zwiększa się wydatki w dziale 85 rozdz.8511 § 27 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i 
potrzebami Zespołu Opieki Zdrowotnej w Otwocku. 
 
50.017 Na wniosek Domów Pomocy Społecznej Anielin k/Otwocka i „Wrzos" w Otwocku ul. 
Zagłoby 8/10 dokonano zwiększenia wydatków w dziale 86 rozdz.8611 30.881zł dla Domu 
Pomocy Społecznej Wrzos w związku z zabezpieczeniem wypłaconych zobowiązań ( 
odprawa emerytalna dla Dyrektora Domu Anieli Piątek )zaopiniowanych pozytywnie przez 
Radcę Prawnego. 15.903zł dla Domu Pomocy Społecznej Anielin w związku z dodatkowymi 
wynagrodzeniami dla pracowników ( nagrody jubileuszowe i odprawy 



emerytalne). 
 
2.843 zł składki na ubezpieczenia społeczne 390 zł składki na fundusz pracy 
 
1.500 Zwiększono wydatki w dziale 86 rozdz.8622 § 22 na świadczenia dla rodzin 
zastępczych. 
 
5.120 Zwiększono wydatki budżetowe w dziale 87rozdz.8795 § 48 z przeznaczeniem dla 
Otwockiego Klubu Sportowego START na Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w biegach 
przełajowych w kwocie 2.940,- oraz Halowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Średnich i 
Zawodowych w piłce nożnej w kwocie 1.580,- oraz 600,-dla Otwockiego Ośrodka Rekreacji 
Fizycznej APOLLO w celu dofinansowania I Mistrzostw Powiatu Otwockiego w Dwuboju 
Siłowym Amatorów. 
 
2.000   Sprostowanie Błędu maszynowego na właściwy dział 79 w uchwale Rady z dnia 27 
kwietnia 2000 r. 
 
39.183 Dokonano przesunięcia wydatków w dziale 91 rozdz.9120 z § 11 na § 16 w związku z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 1999 r. (Dz.U.Nr.89 poz.996) w sprawie 
określenia stanowisk urzędniczych wymaganych kwalifikacji zawodowych stopni służbowych 
urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących 
członkom korpusu służby cywilnej. 
 
50.000 Zwiększono dział 91 rozdz.9139 § 16 wynagrodzenia osobowe pracowników służby 
cywilnej w związku ze zmianą przepisów o pracownikach służby cywilnej ( Dz.U.Nr.49 z 
1999 r. oraz DZ.U.Nr.l 10 z 1999 r.). 
 
185.197 W związku ze zwiększeniem dochodów z tyt. opłat komunikacyjnych zwiększa się 
wydatki w dziale 91 rozdz.9143 § 11 na wynagrodzenia pracowników . 
 
61.913 Zwiększenie wydatków z dodatkowych dochodów w dziale 91 rozdz.9143 § 36 na 
dodatkowe remonty podłóg i pomieszczeń biurowych. 
 
l .363 Dokonano przesunięcia wydatków z rezerwy ogólnej na dz.91 rozdz.9143 § 39 
odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy pracownika Starostwa . 
 
33.117 Zwiększenie wydatków z dodatkowych dochodów z przeznaczeniem na składki ZUS. 
 
4.536 Zwiększenie wydatków z dodatkowych dochodów na składki na fundusz pracy. 
 
44.500 W związku ze zmianą przepisów o pracownikach służby cywilnej 
( Dz.U.Nr.49/1999 oraz Dz.U.Nr. 110/1999) zwiększa się wydatki w dziale 93rozdz.9313 §16. 
 
100.000   Na podstawie decyzji Urzędu Mazowieckiego NR.FIN 13023024/93/26/2000 z dnia 
3.04.2000 dokonano przesunięcia w dziale 93 rozdz.9313 z § 72 na § 70 zakup sprzętu i 
uzbrojenia. 
Na podstawie decyzji Nr.14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10.05.2000 zwiększa się 
wydatki w dziale 93 rozdz.9318 w nast paragrafach: 
 
216.289   § 12 wynagrodzenia funkcjonariuszy 
 
3.488    § 17 nagrody roczne funkcjonariuszy 
 
950    § 41 składki na ubezpieczenia nowo przyjętych funkcjonariuszy 
 



148    § 42 składki emeryt, i rent. nowo przyjętych funkcjonariuszy 
 
50.000    Na podst. decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie N.FIN I 302/3024/93/2000 
z dnia 13.03.2000 dokonano przeniesienia w dziale 93 rozdz.9318 z § 72 na § 70-zakup 
sprzętu i uzbrojenia. 


