
Uchwała Nr 188/XXVI/2001  
 
Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 30 sierpnia 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. 4 ust l pkt 2, art.12 pkt 5 i 8 lit. „e" 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, 118, 
124 i 128 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 
póz. 1014 zpóźn.zm.)-po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rada Powiatu 
w Otwocku uchwala, co następuje : 

§1. 

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 530.000,- 

1. Dział 853 rozdz. 85301   §213      o kwotę 450.000,- 
2. Dział 853 rozdz. 85304   §213      o kwotę 80.000,- 

§2. 

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 166.068,- 

1.   Dział 801   rozdz. 80102    §4010     o kwotę 45.500,- 
2.   Dział 801   rozdz. 80102    §4110     o kwotę 11.560,- 
3.   Dział 801   rozdz. 80102    §4120     o kwotę 3.000,- 
4.   Dział 801   rozdz. 80111     §4010     o kwotę 27.970,- 
5.   Dział 801   rozdz. 80111    §4110     o kwotę 6.600,- 
6.   Dział 801   rozdz.  80111     §4120     o kwotę 1.350,- 
7.   Dział 801   rozdz.  80195    §4300     o kwotę 20.000,- 
8.   Dział 801   rozdz.  80130    §4270    o kwotę 5.000,- 
9.  Dział 757   rozdz. 75704     §8020     o kwotę     37.938,- 
10.Dział 758  rozdz.  75818    §4810     o kwotę       5.000,- 
11  Dział 853  rozdz.  85333    §4210     o kwotę           650,- 
12. Dział 758  rozdz. 75818    §4810     o kwotę       1.500,- 

§3. 

Zwi ększyć wydatki budżetowe o kwotę 696.068,- 

1.   Dział 801 rozdz. 80114 §4210     o kwotę 9.000,- 
2.   Dział 801  rozdz. 80114 §4410      o kwotę 1.000,- 
3.   Dział 801 rozdz. 80121 §3020     o kwotę 6.870,- 
4.   Dział 801  rozdz. 80121  §4010      o kwotę 18.850,- 
5.  Dział  801  rozdz.  80121  §4110       o kwotę               9.000,- 
6.  Dział  801  rozdz.  80121  §4120       o kwotę               1.200,- 
7.  Dział  801  rozdz.  80120  §4300       o kwotę               5.000,- 
8.  Dział  801  rozdz.  80120  §4010       o kwotę             60.060,- 
9.  Dział  801  rozdz.  80114  §6050       o kwotę             10.000,- 
10.Dział  801  rozdz.  80130  §6050       o kwotę             37.938,- 



11.Dział  851  rozdz.  85149  §2830       o kwotę               5.000,- 
12.Dział  853  rozdz.  85301  §2540       o kwotę           126.000,- 
13.Dział  853  rozdz.  85301  §3110       o kwotę           180.374,- 
14.Dział  853  rozdz.  85301  §4010       o kwotę             51.120,- 
15.Dział  853  rozdz.  85301  §4110       o kwotę               8.980,- 
16.Dział  853  rozdz.  85301  §4120       o kwotę               1.526,- 
17.Dział  853  rozdz.  85301  §4210       o kwotę             27.000,- 
18.Dział  853  rozdz.  85301  §4220       o kwotę             30.000,- 
19.Dział  853  rozdz.  85301  §4260       o kwotę             15.000,- 
20.Dział  853  rozdz.  85301  §4270       o kwotę               5.000,- 
21.Dział  853  rozdz.  85301  §4300       o kwotę               5.000,- 
22.Dział  853  rozdz.  85304  §3110       o kwotę             80.000,- 
23.Dział  853  rozdz.  85333  §4410       o kwotę                  650,- 
24.Dział  854  rozdz.  85478  §4220       o kwotę               1.500,- 
 

§4. 
 
W uchwale Nr 180/XXV/2001 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2001 r. zmienia 
się: 
1. Załącznik Nr 1- 
„Etapy finansowania inwestycji - budowa kotłowni gazowej w miejsce istniejącej kotłowni 
węglowej w Zespole szkół Nr 2 w Otwocku , u. Pułaskiego 7", który w zmienionej treści 
stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały. 
2. W § 3 dodaje się zdanie drugie o treści: 
„Jako zabezpieczenie kredytu wraz z kosztami odsetek i kosztami jego uzyskania ustanawia 
się formę prawną przewidzianą wymogami Funduszu tj. weksel oraz dysponowanie 
rachunkiem bankowym kredytobiorcy do wysokości zaciągniętego kredytu". 
 

§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 
Zwiększenie dochodów budżetowych 
 
450.000,- 
Zwiększenie dochodów w rozdziale 85301 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 
26/2001 z dnia 9.08.2001 r.( pkt 1). 
 
80.000,- 
Zwiększenie dochodów w rozdziale 85304 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 
26/2001 z dnia 9.08.2001 r. ( pkt 2). 
 
Ad §2 
Zmniejszenie wydatków budżetowych 
 
120.980,- 
Zmniejszenie wydatków w budżecie Oświaty Powiatowej wynika z konieczności pokrycia 
niedoboru środków w placówkach na pokrycie kosztów delegacji sfinansowania szkolenia 
komputerowego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup komputera i 
kserokopiarki dla Oświaty Powiatowej ( pkt 1-8). 
 
37.938,- 
Zmniejszenie wydatków wrozdz. 75704- Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji. 
Zabezpieczona kwota na poręczenie za III kwartał nie zostanie wykorzystana , ponieważ 
kredytobiorca dokona spłaty zgodnie z umową ( pkt. 9). 
 
5.000,- 
Przeniesienie wydatków z rozdziału 75818 rezerwy do rozdziału 85149 § 2830 na akcję 
profilaktyczną organizowaną w powiecie otwockim, w ramach Narodowego Programu 
Wczesnego Rozpoznawania i Profilaktyki Przewlekłej Choroby Obturacyjnej Płuc. Kwota ta 
zostanie przekazana Poradni Specjalistycznej Leczenia Alergii i Chorób Płuc „ALERGO - 
MED" w Otwocku formie dotacji (pkt l O ). 
 
650,- 
Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85333 ze względu na wystąpienie niedoboru 
na delegacje służbowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ( pkt 11). 
 
1.500.- 
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 - rezerwy z przeznaczeniem na żywienie dzieci z 
terenów popowodziowych przebywających w internacie zespołu szkół Nr 2 w Otwocku ul. 
Pułaskiego 7 na kolonii ( pkt 12 ). 
 
Ad. §3 
Zwiększenie wydatków budżetowych 
 
120.980 
Dokonanie zmian w Oświacie Powiatowej ( pkt 1-9) jest niezbędne na pokrycie wydatków : 
Rozdz. 80114 § 4210 - 9.000,- zakup materiałów biurowych , wyposażenia oraz zwiększone 
wydatki w związku z wprowadzonymi zmianami dot. ZUS ( pkt 1) 
Rozdz. 80114 § 4410 -1.000,- na pokrycie kosztów ryczałtu i delegacji służbowych 
pracowników Oświaty Powiatowej (pkt 2) 
Rozdz. 80121 - na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem Zespołu Szkół 
Specjalnych w Zagórzu ( pkt 3-6 ) 
Rozdz. 80120 § 4300- 5.000,- z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów 
szkolenia komputerowego nauczycieli w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Otwocku, 



ul. Filipowicza ( pkt 7 ). 
Rozdz. 80120 § 4010 -60.060 zwiększenie środków na wynagrodzenia w Liceum 
Ogólnokształcących w Kołbieli ( pkt 8 ). 
Rozdz. 80114 § 6050 - 10.000,- z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i komputera. 
Sprzęt ten jest niezbędny w związku z dużą ilością zlecanych przez MEN analiz, wykazów i 
materiałów do opracowania jak również w realizacji nowych przepisów dotyczących 
przekazywania danych do ZUS ( pkt 9 ). 
 
37.938,- 
Zabezpieczenie środków własnych w celu częściowego sfinansowania kosztów wykonania 
kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 W Otwocku( pkt 10). 
 
5.000,- 
Przeniesienie wydatków z rozdziału 75818 rezerwy do rozdziału 85149 § 2830 na akcję 
profilaktyczną organizowaną w powiecie otwockim, w ramach Narodowego Programu 
Wczesnego Rozpoznawania i Profilaktyki Przewlekłej Choroby Obturacyjnej Płuc. Kwota ta 
zostanie przekazana w formie dotacji Poradni Specjalistycznej Leczenia Alergii i Chorób Płuc 
„ALERGO - MED" w Otwocku.( pkt 11 ). 
 
126.000,- 
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 § 2540 z przeznaczenie dla TPD ze środków 
przyznanych decyzją Wojewody Maź. Nr 26/2001 ( pkt 12). 
 
180.374,- 
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 § 3110 z przeznaczeniem na usamodzielnienie 
wychowanków, decyzja Wojewody Maź. Nr 26/2001 ( pkt 13). 
 
143.626,- 
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 w poszczególnych §§ z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadań bieżących w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz na 
podwyżkę dla nauczycieli z tyt. Karta Nauczyciela , dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 
26/2001 (pkt 14-21). 
 
80.000,- 
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85304 na podstawie decyzji Wojewody Maź. Nr 26/2001 
z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych ( pkt 22). 
 
650,- 
Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85333 ze względu na wystąpienie delegacji 
służbowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ( pkt 23). 
 
1500,- 
Do finansowani e do żywienia dzieci z terenów popo wodzi owych przebywających w 
internacie Zespołu Szkól Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego 7 na kolonii (pkt 24 ). 
 
Ad. §4 
Ponieważ nastąpił wzrost kosztów inwestycji do kwoty 579.694,0 z pierwotnie planowanej 
470.078,- zł zwiększa się wydatki inwestycyjne ze środków własnych na 2002 r. do kwoty 
126.082,- z kwoty pierwotnej 54.404,- ze względu na brak możliwości ich sfinansowania w 
roku 2001. Wzrost zobowiązań na 2002 r. wynosi 71.678 zł. 



 


