Uchwala Nr 162/XXIV/2001
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
zmieniająca uchwale Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001.

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

§1.
Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 876.526,1.
2.
3.
4.

Dział
Dział
Dział
Dział

756 rozdz. 75622
758 rozdz. 75801
758 rozdz. 75803
758 rozdz. 75806

§001
§292
§292
§292

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

87.083,560.839,63.906,164.698,-

§2.
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 25.687,I. Dział 750 rozdz. 75020

§097

o kwotę

25.687,-

§3.
Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 2.615.931,1. Dział 600 rozdz, 60014 §4010
o kwotę
35.000,2. Dział 600 rozdz. 60014 § 4110
o kwotę
5.000,3. Dział 600 rozdz. 60014 §4210
o kwotę
10.000,4. Dział 600 rozdz. 60014 §4430
o kwotę
10.000,5. Dział 750 rozdz. 75020 § 4270
o kwotę
l .500,6. Dział 750 rozdz. 75020 §4300
o kwotę
7.000,7. Dział 750 rozdz. 75045 §3030
o kwotę
6.000,8. Dział 757 rozdz. 75702 §8070
o kwotę
25.500,9. Dział 757 rozdz. 75704 § 8020
o kwotę
10. Dział 758 rozdz, 75818 §4810
o kwotę
200.000,11. Dział 801 rozdz. 80120 §4010
o kwotę 195.400,12. Dział 801 rozdz. 80120 §4110
o kwotę 42.000,13. Dział 801 rozdz. 80120 §4260
o kwotę 45.000,14. Dział 801 rozdz. 80130 §4010
o kwotę
7.761,15. Dział 801 rozdz. 80131 §4010
o kwotę 213.130,16. Dział 801 rozdz. 80131 §4110
o kwotę 59.000,17. Dział 801 rozdz. 80131 §4120
o kwotę 10.720,18. Dział 801 rozdz. 80131 §4210
o kwotę 30.000,-

60.000,-

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

801 rozdz. 80131
801 rozdz. 80131
801 rozdz. 80131
801 rozdz. 80131
853 rozdz. 85321
854 rozdz. 85402
854 rozdz. 85402
600 rozdz. 60014

§4260
§4270
§4300
§4440
§2320
§4010
§4110
§4270

o kwotę 100.000,o kwotę 40.000,o kwotę 38.840,o kwotę 13.800,o kwotę 33.000,o kwotę 192.120,o kwotę
27.160,o kwotę 1.208.000,§4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.675,592,-

27.
Dział 700 rozdz.
70095 §2610
28.
Dział 750 rozdz.
75020 §4500
29.
Dział 750 rozdz.
75020 §4610
30.
Dział 750 rozdz.
75045 §4300
31.
Dział SOlrozdz.
80120 §2540
32.
Dział SOlrozdz.
80133 §2540
33.
Dział 853 rozdz.
85321 §4280
34.
Dział SOlrozdz.
80114 §4010
35. Dział SOlrozdz. 80114 §4110 o kwotę 27.160,10. Dział 600 rozdz. 60014 §6050 o kwotę 1.208.000,-

o kwotę 30.000,o kwotę
1.500,o kwotę
7.000,o kwotę
6.000,o kwotę 166.160,o kwotę
4.652,o kwotę 33.000,o kwotę 192.120,-

§5.

Zwiększyć rozchody budżetowe o kwotę 214.500,1. Dział 757 rozdz. 75702

§ 9920

o kwotę

214.500,-

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§8.

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

Uzasadnienie
Ad.§l
Zmniejszenie dochodów budżetowych 87.083,Zmniejszenie dochodów zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820-160/2001 z dnia
30.03.2001 r.-zmniejszenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych. (pkt.l)
560.839,Zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dla powiatu , na
podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4820-160/2001 z dnia 30.03.2001 r.( pkt 2)
63.906,Zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji wyrównawczej dla powiatu
na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4820-160/2001 z dnia 30.03.2001 r. (pkt 3)
164.698,Zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji drogowej dla powiatu na
podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4820-160/2001 z dnia 30.03.2001 r. ( pkt 4)
Ad.§2
Zwiększenie dochodów budżetowych
25.687,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 § 097 tytułem prowizja 5% od dochodów Skarbu
Państwa oraz wpływu różnych dochodów z lat ubiegłych. ( pkt .1)
Ad. §3
Zmniejszenie wydatków budżetowych
60.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014- Drogi publiczne i powiatowe , w związku ze
zmniejszeniem subwencji drogowej (pkt 1-4). 1.500,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 § 4270 w celu zarezerwowania środków na
podatek lokalny od nieruchomości w budynku Starostwa przy ul.Karczewskiej 37( pkt 5)
7.000,Zmniejszenie wydatków w rozdz. 75020 § 4300 z przeniesieniem na § 4610 tytułem
zabezpieczenia środków na opłaty sądowe.( pkt.6) 6.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75045 -Komisje poborowe § 3030 z przeniesieniem na §
4300-zakup usług pozostałych .( pkt. 7) 25.500,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 § 8070- odsetki i dyskonto od krajowych
pożyczek i kredytów . Przewidywane odsetki od spłaty kredytu zaciągniętego na Kartę
Nauczyciela przypadające na 2001 r. będąo 25.500,- niższe od zaplanowanych (pkt.8).
60.000,W związku ze zmniejszeniem dochodów zmniejsza się wydatki w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji . Zabezpieczona kwota na poręczenie za I kwartał
2001 r. nie została wykorzystana, gdyż kredytobiorca dokonał spłaty zgodnie z umową (pkt.
9). 200.000,W związku ze zmniejszeniem dochodów zmniejsza się wydatki w rozdziale 75818 - rezerwy
ogólne i celowe. Brak innych możliwości zwiększenia dochodów, czy też zmniejszenia
wydatków( pkt 10).

795.651,Zmniejszenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie wg. podziału
przedstawionego przez Oświatę Powiatową, w związku ze zmniejszeniem subwencji
oświatowej i zabezpieczeniem środków na szkoły niepubliczne oraz spłatę kredytu na Kartę
Nauczyciela w br. ( pkt. 11-22)
33.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności w związku ze zmianą sposobu rozliczeń, z § 2320 na § 4280- zakup usług
zdrowotnych( pkt. 23).
219.280,W uchwale Nr 158/XXIH/2001 przyjętej na sesji Rady Powiatu w dniu 20.03.2001 r. w celu
zabezpieczenia na spłatę kredytu zaciągniętego na Kartę Nauczyciela zdjęto środki z
rozdziału 80114 zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół zamiast z rozdziału 85402.
Różnica kwot wynika z faktu iż po podpisaniu umowy kredytowej splata w br. będzie wyższa
niż przyjęto pierwotnie.
Rozdział 85402 § 4010 i 4110 oprócz wydatków bieżących zabezpieczył środki
umożliwiające realizację zadań w br. między innymi spłatę kredytu zaciągniętego na
Kartę
Nauczyciela /poz.24, 25/.
1.208.000,Przesunięcia wydatków w dziale 600 rozdział 60014 drogi publiczne i powiatowe,
wynika z
konieczności zwiększenia środków finansowych na § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i przesunięcia ich z § 4270 zakup usług remontowych w związku z realizacją
dwóch zadań modernizacyjno-inwestycyjnych na drogach powiatowych - Zał. Nr l do
uchwały / poz.26 /.
Ad.§4
Zwiększenie wydatków budżetowych
30.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 70095- pozostała działalność tytułem dotacja dla
Gospodarstwa Pomocniczego Nr 2 w związku z zaległościami za wodę.( pkt. 1)
1.500,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 § 4500 - tytułem zabezpieczenia środków na
podatek lokalny od nieruchomości w budynku Starostwa przy ul.Karczewskiej 37 ( pkt.2).
7.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 § 4610 tytułem zabezpieczenia środków na opłaty
sądowe.(pkt 3)
6.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75045-Komisje poborowe § 4300- zakup usług
pozostałych.( pkt. 4)
166.160,Dotacja dla niepublicznych młodzieżowych szkół w wysokości 100 % subwencji
przypadającej na l ucznia - Licea Katolickie Józefów i Otwock ( pkt. 5).
4.652,-

Dotacja dla Prywatnego Studium Ekonomicznego ul Filipowieża, zgodnie z
algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 0,403 kwoty
przypadającej na l ucznia w szkołach publicznych.( pkt. 6)
33.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321- zespoły ds.,orzekania
niepełnosprawności § 4280 w związku ze zmianą sposobu rozliczeń.( pkt. 7).

o

stopniu

219.280,Wyjaśnienie jak w § 3 póz. 24 i 25. Zwiększenie wydatków w rozdz. 80114 § 4010 i 4110
niezbędne jest na prawidłowe funkcjonowanie Oświaty Powiatowej i zabezpieczenie
środków na wynagrodzenia w br, /póz. 8 i 9/.
1.208.000,Uzasadnienie jak w § 3 póz. 26 / póz. 10 /.
Ad.§5
Zwiększenie rozchodów budżetowych
214.500,W uchwale Rady Powiatu Nr 158/XXIII/2001 z dnia 20 marca 2001 r. ujęto spłatę kredytu
w wysokości 125.000,- w wydatkach zamiast w rozchodach .
RIO uchwałą NR 70/2001 z dnia 18 kwietnia 2001 unieważniła tę część uchwały i w
trybie nadzoru pomniejszyła je z wydatków . Zgodnie z ustawąo finansach publicznych (
Dz. U.Nr 155 poz.1014 z późn. zm.) oraz załącznikiem Nr 6 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 18.07.2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i
wydatków oraz przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 59 póz. 688 z dnia 26.07.2000 r.)
spłata kredytu jest rozchodem . Ponieważ planowana spłata kredytu na 2001 r. jest
wyższa o 89,500,- stąd należy zwiększyć rozchody o 214.500,-/ póz. l/.

