Uchwala Nr 181/XXV/2001
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca20001 r.
zmieniająca uchwałę 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 164.400,1. Dział 750 rozdz. 75020 §075 o kwotę 164.400,§2.
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.234.659,1. Dział 700 rozdz. 70005
2. Dział 750 rozdz. 75020
3. Dział 754 rozdz. 75405
4. Dział 758 rozdz. 75801
5. Dział 851 rozdz. 85132
6. Dział 851 rozdz. 85156
7. Dział 853 rozdz. 85318
8. Dział 754 rozdz. 75405
9. Dział 010 rozdz. 01021
10.Dział 754 rozdz. 75411
11.Dział 854 rozdz. 85415

§075
§097
§232
§292
§211
§211
§097
§211
§211
§211
§213

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę 19.000,o kwotę445.560,o kwotę 10.110,o kwotę180.000,o kwotę
o kwotę 271.829,o kwotę117.000,§3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 3.219,590,1. Dział 700 rozdz. 70005 §3030 o kwotę
2. Dział 710 rozdz. 71014 §3030 o kwotę
3. Dział 750 rozdz. 75020 §3030 o kwotę
4. Dział 750 rozdz. 75045 §3030 o kwotę
5. Dział 754 rozdz. 75405 §3030 o kwotę
6. Dział 754 rozdz. 75405 §4040 o kwotę
7. Dział 754 rozdz. 75405 §4060 o kwotę
8. Dział 754 rozdz. 75405 §4250 o kwotę
9. Dział 754 rozdz. 75411 § 3030 o kwotę
10.Dział 754 rozdz. 75411 §4010 o kwotę
11.Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 o kwotę
12.Dział 754 rozdz. 75411 §4210 o kwotę

64.896,37.236,34.224,17.470,30.821,4.531,40.000,60.000,9.428,14,54.005,50.000,-

164.400,8.000,11.000,460,-

7.300,-

13.Dział 757 rozdz. 75704 §8020 o kwotę 58.170,14.Dział 801 rozdz. 80102 §4040 o kwotę 21.868,15.Dział 801 rozdz. 80111 §4040 o kwotę
2.984,16.Dział 801 rozdz. 80120 §4040 o kwotę
5.058,17.Dział 801 rozdz. 80120 §4110 o kwotę 29.100,18.Dział 801 rozdz. 80120 §4120 o kwotę 13.980,19.Dział 801 rozdz. 80120 §4260 o kwotę
5.000,20.Dział 801 rozdz. 80120 §4270 o kwotę 23.640,21.Dział 801 rozdz. 80120 §4280 o kwotę
850,22.Dział 801 rozdz. 80130 §4040 o kwotę
580,23.Dział 801 rozdz. 80130 §4280 o kwotę
1.215,24.Dział 801 rozdz. 80130 §4300 o kwotę
6.434,25.Dział 801 rozdz. 80131 §3020 o kwotę 10.391,26.Dział 801 rozdz. 80131 §4010 o kwotę 1.321.649,27.Dział 801 rozdz. 80131 §4040 o kwotę
1.103,28.Dział 801 rozdz. 80131 §4110 o kwotę 230.539,29.Dział 801 rozdz. 80131 §4120 o kwotę 33.148,30.Dział 801 rozdz. 80131 §4140 o kwotę
5.605,31.Dział 801 rozdz. 80131 §4210 o kwotę 62.006,32.Dział 801 rozdz. 80131 §4230 o kwotę
910,33.Dział 801 rozdz. 80131 §4240 o kwotę
8.049,34.Dział 801 rozdz. 80131 §4260 o kwotę 24.478,35.Dział 801 rozdz. 80131 §4270 o kwotę 12.575,36.Dział 801 rozdz. 80131 §4280 o kwotę
1.125,37.Dział 801 rozdz. 80131 §4300 o kwotę
5.676,38.Dział 801 rozdz. 80131 §4410 o kwotę
1.776,39 Dział 801 rozdz. 80131 §4430 o kwotę
1.275,40.Dział 801 rozdz. 80131 §4440 o kwotę 55.205,41.Dział 851 rozdz. 85132 §4040 o kwotę
1.329,42.Dział 851 rozdz. 85153 §3030 o kwotę
5.000,43.Dział 851 rozdz. 85156 §4130 o kwotę 22.134,44.Dział 853 rozdz. 85302 §4040 o kwotę
1.989,45.Dział 853 rozdz. 85318 §3030 o kwotę 79.592,46.Dział 853 rozdz. 85333 §4040 o kwotę
481,47.Dział 854 rozdz. 85402 §4040 o kwotę
72,48.Dział 854 rozdz. 85402 §4270 o kwotę
3.000,49.Dział 854 rozdz. 85406 §4040 o kwotę
1.060,50.Dział 854 rozdz. 85407 §4010 o kwotę 38.000,51.Dział 854 rozdz. 85407 §4110 o kwotę
7.163,52.Dział 854 rozdz. 85407 §4120 o kwotę
983,53.Dział 758 rozdz. 75818 §4810 o kwotę
6.200,54.Dział 853 rozdz. 85301 §4010 o kwotę 17.295,55.Dział 600 rozdz. 60014 §6050 o kwotę 674.000,56.
Dział 600 rozdz. 60014 §4040 o kwotę
3.828,57. Dział 600 rozdz. 60014 §4120 o kwotę
9.668,58.Dział 801 rozdz. 80130 §4270 o kwotę
782,§4.
Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 4.289.849,1.
2.
3.
4.

Dział 700 rozdz. 70005
Dział 710 rozdz. 71014
Dział 750 rozdz. 75020
Dział 750 rozdz. 75045

§4590 o kwotę
§4300 o kwotę
§4300 o kwotę
§4300 o kwotę

64.896,37.236,34.224,17.470,-

5. Dział 754 rozdz. 75405 §4070 o kwotę
8.824,6. Dział 754 rozdz. 75405 §4110 o kwotę
12.000,7. Dział 754 rozdz. 75405 §4270 o kwotę
55.000,8. Dział 754 rozdz. 75405 §4300 o kwotę
79.528,9. Dział 754 rozdz. 75405 §4410 o kwotę
55.000,10.Dział 754 rozdz. 75405 §4210 o kwotę 111.000,11.Dział 754 rozdz. 75411 §4040 o kwotę
14,12.Dział 754 rozdz. 75411 §4050 o kwotę 299.009,13.Dział 754 rozdz. 75411 §4070 o kwotę
19.005,14.Dział 754 rozdz. 75411 §4300 o kwotę
59.428,15.Dział 754 rozdz. 75411 §4410 o kwotę
5.000,16.Dział 801 rozdz. 80102 §4010 o kwotę
21.868,17.Dział 801 rozdz. 80111 §4010 o kwotę
2.984,18.Dział 801 rozdz. 80120 §4010 o kwotę
76.778,19.Dział 801 rozdz. 80130 §3020 o kwotę
10.391,20.Dział 801 rozdz. 80130 §4010 o kwotę 1.364,332,21.Dział 801 rozdz. 80130 §4110 o kwotę 226.339,22.Dział 801 rozdz. 80130 §4120 o kwotę
31.348,23.Dział 801 rozdz. 80130 §4140 o kwotę
5.605,24.Dział 801 rozdz. 80130 §4210 o kwotę
52.006,24.Dział 801 rozdz. 80130 §4260 o kwotę
24.478,25.Dział 801 rozdz. 80130 §4270 o kwotę
12.575,26.Dział 801 rozdz. 80130 §4410 o kwotę
1.776,27.Dział 801 rozdz. 80130 §4430 o kwotę
1.275,28.Dział 801 rozdz. 80130 §4440 o kwotę
45.505,29.Dział 801 rozdz. 80130 §4230 o kwotę
910,30.Dział 801 rozdz. 80130 §4240 o kwotę
8.049,31.Dział 851 rozdz. 85132 §4010 o kwotę
1.329,32.Dział 851 rozdz. 85132 §4300 o kwotę
19.000,33.Dział 851 rozdz. 85153 §4300 o kwotę
5.000,34.Dział 851 rozdz. 85156 §4130 o kwotę 445.560,35.Dział 851 rozdz. 85156 §4580 o kwotę
22.134,36.Dział 853 rozdz. 85301 §4270 o kwotę
3.000,37.Dział 853 rozdz. 85302 §4010 o kwotę
1.989,38.Dział 853 rozdz. 85301 §4210 o kwotę
17.295,39.Dział 853 rozdz. 85318 §4010 o kwotę
59.900,40.Dział 853 rozdz. 85318 §4110 o kwotę
10.712,41.
Dział 853 rozdz. 85318 §4120 o kwotę
1.468,42.Dział 853 rozdz. 85318 §4210 o kwotę
3.922,43.Dział 853 rozdz. 85318 §4260 o kwotę
700,44.Dział 853 rozdz. 85318 §4270 o kwotę
1.000,45.Dział 853 rozdz. 85318 §4300 o kwotę
7.300,46.Dział 853 rozdz. 85318 §4410 o kwotę
1.000,47.Dział 853 rozdz. 85318 §4440 o kwotę
3.700,48.Dział 853 rozdz. 85333 §4300 o kwotę
481,49.Dział 853 rozdz. 85395 §2580 o kwotę
l .200,50.Dział 854 rozdz. 85402 §4010 o kwotę
26.840,51.Dział 854 rozdz. 85402 §4110 o kwotę
5.160,52.Dział 854 rozdz. 85402 §4120 o kwotę
708,53.Dział 854 rozdz. 85403 §4010 o kwotę
11.232,54.Dział 854 rozdz. 85403 §4110 o kwotę
2.003,55. Dział 854 rozdz. 85403 §4120 o kwotę
275,56. Dział 854 rozdz. 85406 §4010 o kwotę
1.060,57. Dział 801 rozdz. 80130 §6050 o kwotę
66.630,58. Dział 600 rozdz. 60014 §6610 o kwotę
50.000,-

59. Dział 600 rozdz. 60014 §4010 o kwotę 330.945,60. Dział 600 rozdz. 60014 §4110 o kwotę
60.344,61. Dział 600 rozdz. 60014 §4300 o kwotę
20.000,62. Dział 600 rozdz. 60014 §4210 o kwotę 226.207,63. Dział 921 rozdz. 92105 §4210 o kwotę
5.000,64. Dział 754 rozdz. 75405 §4050 o kwotę
5.000,65. Dział 010 rozdz. 01021 §4410 o kwotę
7.300,66. Dział 754 rozdz. 75411 §4110 o kwotę
2.820,67. Dział 801 rozdz. 80130 §4040 o kwotę
782,68.
Dział 854 rozdz. 85415 §3240 o kwotę 117.000,§5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
§7.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

UZASADNIENIE
Ad. § l
Zmniejszenie dochodów budżetowych
164.400,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75020 § 075 z przeniesieniem do rozdziału 70005 § 075,
Ad. §2
Zwiększenie dochodów budżetowych
164.400,Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 § 075 , przeniesienie z rozdz. 75020.( pkt 1)
8.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 § 097- rozliczenia z lat ubiegłych.( pkt 2)
11.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75405 w związku z podpisanymi porozumieniami z Urzędem
Miasta i Gminy Józefów na kwotę 3.000,- i Gminą Wiązowna na kwotę 8.000,-celem dofinansowania
kosztów paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku( pkt 3).
460,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej - pismo
Min. Finansów ST-5-4820/1/2001 z dnia 12.04.2001r( pkt 4).
19.000,Zwiększenie dochodów w rozdz. 85132- Inspekcja Sanitarna , w związku z dec. Wojewody
Mazowieckiego Nr 42 z dnia 11.06.2001 r.(pkt.5).
445.560,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne, w związku z dec.
Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 11.06.2001 r (pkt. 6).
10.110,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85318- PCPR z tyt. 2% środków pozyskanych z obsługi PFRON
(pkt. 7).
180.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75405 zgodnie z dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 11/2001 z
dnia 13.06.2001 r. ( pkt. 8).
7.300,Zwiększenie dochodów w rozdziale 01021 w związku z dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia
22.06.2001 r. ( pkt 9).
271.829,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 w związku z dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia
22.06.2001 r. ( pkt 10).
117.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 w związku z dec. Wojewody mazowieckiego Nr 53 z dnia
25.06.2001 r. ( pkt 11).
Ad. §3
Zmniejszenie wydatków budżetowych
64.896,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 § 3030 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
{ pkt 1).
37.236,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71014 § 3030 w związku ze zmianami w klasyfikacji
budżetowej (pkt 2).
34.224,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 § 3030 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
(pkt 3).
17.470,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75045 § 3030 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
(pkt. 4).
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75405 w poszczególnych §§ wynika ze zmian w klasyfikacji
budżetowej oraz dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki ( pkt 5-8).
113.447,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75411 w poszczególnych §§ w związku ze zmianą w klasyfikacji
budżetowej oraz dostosowania planu do potrzeb jednostki ( pkt. 9-12).
58.170,Zmniejszenie wydatków w rozdz. 75704- Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji. Zabezpieczona
kwota na poręczenie za II kwartał nie zostanie wykorzystana , ponieważ kredytobiorca dokona spłaty
zgodnie z umową ( pkt. 13).
1.933.497,Zmniejszenie wydatków w placówkach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej w związku ze
zmianą klasyfikacji budżetowej /np. likwidacja rozdz. 80131 /oraz dostosowanie planu do aktualnych
potrzeb (pkt.14-40 oraz 47,49-52).
3.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85402 § 4270 z przeniesieniem do rozdz. 85301 §4270 (pkt. 48).
1.329,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85132 § 4040 z przeniesieniem na § 4010 na wniosek
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku (pkt.41).
5.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85153 § 3030 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
(pkt 42).
22.134,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85156 § 4130 z przeniesieniem na § 4580 na wniosek
Powiatowego Urzędu Pracy (pkt. 43).
1.989,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85302 § 4040 na wniosek DPS Anielin z przeniesieniem na
§4010 (pkt 44).
79.592,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85318 § 3030 PCPR w związku ze zmianami w klasyfikacji
budżetowej (pkt45).
481,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85333 § 4040 z przeniesieniem na § 4300 na wniosek Pow.
Urzędu Pracy (pkt 46).
6.200,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 -rezerwy z przeznaczeniem :

1.200,- na dofinansowanie kolonii dla dwóch uczniów organizowanej przez „Caritas"
5.000.- rozdz. 92105- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -§ 4210 ( pkt 53).
17.295,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85301 na wniosek Domu Dziecka Nr 8 , przeniesienie z §4010 na
§4210 (pkt 54).
687.496,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 w poszczególnych §§ wynika z faktu nie otrzymania przez
Powiat Otwocki dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację
zadań inwestycyjnych (pkt. 55-57).
782,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80130 na wniosek Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Otwocku (pkt 58).
Ad. §4
Zwiększenie wydatków budżetowych
64.896,Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych- w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (pkt 1).
37.236,Zwiększenie wydatków w rozdziale 71014 § 4300 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
(pkt. 2).
34.224,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 § 4300 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
(pkt. 3).
17.470,Zwiększenie wydatków w rozdz. 75045 § 4300 w związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej ( pkt
4 ).
210.352,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji, w poszczególnych §§ w
związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, dostosowanie planu wydatków do potrzeb jednostki
oraz zgodnie z dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 11/2001 z dnia 13.06.2001 r. (pkt 5-9).
111.000.Zwiększenie wydatków w rozdziale 75405 § 4210 w związku z podpisanymi porozumieniami z
Urzędem Miasta i Gminy Józefów i Gminą Wiązowna na dofinansowanie paliwa dla Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku oraz dec. Wojewody Mazowieckiego nr 11/2001 z dnia 13.06.2001
r.(pkt 10).
382.456,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Straży Pożarnej- w związku ze
zmianami w klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie planu wydatków do potrzeb jednostki.
Zwiększenie wydatków o kwotę 269.009,- § 4050 w związku z dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 50
z dnia 22.06.2001 r. z przeznaczeniem na zwiększenie od 1.01.2001 r. uposażeń funkcjonariuszy
Państwowej Straży pożarnej w związku ze wzrostem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej
stanowiące uposażenie funkcjonariuszy (pkt. 11-15).

1.933.497,Zwiększenie wydatków w działach 801 i 854 w placówkach oświatowych na wniosek Oświaty
Powiatowej ( pkt. 16-30 i 50-56).
1.329,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85132 § 4010 na wniosek Pow. Stacji SanitarnoEpidemiologicznej . Przeniesienie dokonano ze względu na wyższa kwotę zaplanowaną w
preliminarzu budżetowym na 2001 r. . która nie została wykorzystana w całości w § 4 04 Ododatkowe wynagrodzenia roczne( pkt 31).
19.000,W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększa się wydatki w rozdziale 85132 § 4300-dec.
Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 11.06.2001 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
kontroli jakości zdrowotnej żywności w obiektach żywnościowo -żywieniowych ponoszonych przez
powiatowe stacje sanitarno-epiemiologiczne ( pkt 32).
5.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85153 § 4300 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej
(pkt.33).
445.560,W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększa się wydatki w rozdziale 85156 § 4130 dec.
Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 11.06.2001 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na
opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (pkt. 34).
22.134,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85156 § 4580 , w związku z naliczeniem odsetek podatkowych
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( pkt.35).
3.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 § 4270 , przesunięcie z rozdz. 85406 MÓW ul.
Bernardyńska ( pkt 36).
1.989,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85302 § 4010 , przeniesienie z § 4040 na wniosek DPS Anielin.
Przeniesiona kwota przeznaczona jest na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika w m-cu czerwcu
br. ( pkt 37).
17.295,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 § 4210 na wniosek Domu dziecka Nr 8 ( pkt. 38).
89.702,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85318 w poszczególnych §§ w związku ze zmianami w
klasyfikacji budżetowej kwota 79.592,- oraz zwiększenie budżetu PCPR o kwotę 10.110,- z tyt. 2 %
środków pozyskanych z obsługi PFRON ( pkt 39-47).
481,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 § 4300 .Przesunięcie środków z § 4040 ze względu na
zrefundowanie przez PCPR dodatkowego wynagrodzenia rocznego od pracownika zatrudnionego w
ramach umowy Nr 95/98 z WOZiRON ( pkt 48).
1.200,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 § 2580- dotacja dla „Caritas" z przeznaczeniem na
dofinansowanie kolonii dla dwóch uczniów z rodzin najuboższych ( pkt. 49).

66.630,Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 § 6050- częściowe zabezpieczenie środków na
sfinansowanie wykonania kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku ( pkt. 57).
50.000,Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 na dofinansowanie do budowy ronda w
Michalinie, na które dotychczas w budżecie przeznaczone było 100.000,-. Obecnie kwota wynosić
będzie 150.000,- ( pkt 58).
637.496,Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 w poszczególnych §§na wniosek Zarządu Dróg
Powiatowych . Konieczność dokonania przesunięć wynika z faktu nie otrzymania przez Powiat
Otwocki dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań
inwestycyjnych oraz zabezpieczenie środków na działalność Zarządu Dróg do czasu restrukturyzacji ( pkt. 5962).
5.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 92105- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego §4210 (pkt.
63).
5.000,Zwiększenie wydatków w rozdz. 75405 § 4050 , zgodnie z dec. Wojewody Mazowieckiego Nr
11/2001 z dnia 13.06.2001 r. z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za pełnienie dodatkowych
służb (pkt. 64).
7.300,Zwiększenie wydatków w rozdziale 01021 § 4410 w związku z dec. Wojewody mazowieckiego Nr 51
z dnia 22.06.2001 r. , z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dojazdów pracowników
powiatowych inspekcji weterynaryjnych w celu kontroli obiektów, w których występuje szczególne
zagrożenie szerzenia się pryszczycy (pkt 65).
2.820,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 § 4110 w związku z dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 50
z dnia 22.06.2001 r. ( pkt 66).
782,Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 § 4040 , przeniesienie z § 4270 na wniosek Zesp.
Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku (pkt 67).
117.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 § 3240 w związku z dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 53
z dnia 25.06.2001 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla
młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących
z terenów wiejskich (pkt. 68).

