
Uchwała Nr 157/XXIII/2001 
 

Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 20 marca 2001 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 oraz zaciągnięcia kredytu, celem sfinansowania 
zobowiązań wynikających z wdrożenia Karty Nauczyciela. 
 

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c" oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, póz. 578 z późn.zm.), art.48 ust. l pkt 2 i art. 49 oraz art. 
109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, póz. 
1014 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej , Rada Powiatu w 
Otwocku uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 500.000,- 
 
1.dz.80 rozdz. 80120 §4010  o kwotę  103.786,- 
2.dz.80 rozdz. 80120 §4110  o kwotę    22.304,- 
3.dz.80 rozdz. 80120 §4120  o kwotę      2.602,- 
4.dz.80 rozdz. 80120 §2310  o kwotę    13.407,- 
5.dz.80 rozdz. 80130 §2310  o kwotę      7.668,- 
6.dz.80 rozdz. 80131 §2310  o kwotę    13.407,- 
7.dz.80 rozdz. 80131 §4010  o kwotę  120.801,- 
8.dz.80 rozdz. 80131 §4110  o kwotę    29.575,- 
9.dz.80 rozdz. 80131 §4120  o kwotę      3.376,- 
10.dz.80 rozdz. 80102 §4010  o kwotę    70.242,- 
11.dz.80 rozdz. 80102 §4110  o kwotę    26.826,- 
12.dz.80 rozdz. 80102 §4120  o kwotę      2.400,- 
13.dz.80 rozdz. 80134 §4010  o kwotę      5.756,- 
14.dz.80 rozdz. 80134 §4110  o kwotę      1.029,- 
15.dz.80 rozdz. 80134 §4120  o kwotę         141,- 
16.dz.85 rozdz. 85406 §4010  o kwotę      5.826,- 
17.dz.85 rozdz. 85406 §4110  o kwotę      3.103,- 
18.dz.85 rozdz. 85406 §4120  o kwotę         425,- 
19.dz.85 rozdz. 85407 §4010  o kwotę    46.262,- 
20.dz.85 rozdz. 85407 §4110  o kwotę    11.452,- 
21.dz.85 rozdz. 85407 §4120  o kwotę      1.571,- 
22.dz.85 rozdz. 85410 §4010  o kwotę      5.379,- 
23.dz.85 rozdz. 85410 §4110  o kwotę      2.449,- 
24.dz.85 rozdz. 85410 §4120  o kwotę         213,- 
 
 
 
 
 
 



§2. 

Wydatki określone w § l nie znaj duj ą pokrycia w dochodach i stanowią deficyt budżetowy 
Powiatu. 

§3. 

Zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, o którym mowa w § 2 związanego z 
dokonaniem podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, w związku z wdrożeniem Karty 
Nauczyciela w wysokości 500.000 zł. ( słownie złotych : pięćset tysięcy). 

§4. 

Kredyt należy spłacić z dochodów w roku 2001 i 2002. 

§5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§6. 

Traci moc uchwała Nr 140/XIX/2000 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu, celem sfinansowania zobowiązań wynikających z wdrożenia Kart Nauczyciela. 

§7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

 
Podjęta uchwała Rady Powiatu Nr 140/XIX/2000 z dnia 30.10.2000 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu celem sfinansowanie zobowiązań wynikających z wdrożenia Karty Nauczyciela nie 
została wykonana ze względu na krótki termin jej realizacji i złożoną procedurę wyboru banku, 
który udzieli kredytu. 
Uchwała Nr 140/XIX/2000 z dnia 30.10.2000 dotyczyła roku 2000 i nie może stanowić podstawy 
do zwiększenia przychodów na wypłatę wyrównań wynagrodzeń z tytułu nowelizacji Karty 
Nauczyciela w 2001 r. Uchwała ta umożliwiła jednak rozpoczęcie procedury przetargowej i 
wyboru banku. W związku z tym konieczne jest ponowne podjęcie uchwały o zaciągnięciu 
kredytu w 2001 roku na pokrycie deficytu budżetowego celem uregulowania zobowiązań wobec 
nauczycieli za 2000 r. 
 
 


