Uchwała Nr 104/XVII/2004
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budŜetu
powiatu na rok 2004.
Uchwała Nr 104/XVII/2004
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na
rok 2004.
Na podstawie art. 4 ust. 1 , art.12 pkt 5, 8 lit. e i 11 oraz art.61 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) ,
art.109, 117 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U.z 2003r. Nr 15
poz.148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę 78.361,1.Dz. 710 rozdz. 71015 § 2110 58.327,2.Dz. 710 rozdz. 71015 § 2710 17.100,3.Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 2.934,§ 2.
Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę 969.585,
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Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę 1.047.946,1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 2.934,2.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4010 8.380,3.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4110 1.524,4.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4120 205,5.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4270 500,6.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 1.591,7.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4410 900,8.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4440 4.000,9.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4020 39.000,10.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4110 6.426,11.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4120 956,12.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 11.945,13.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 10.000,14.Dz. 851 rozdz. 85156 § 4580 6.585,15.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4270 950.000,16.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4210 3.000,§ 4.
Wprowadza się korektę do załącznika Nr 5 uchwały Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r. W pozycji 8, w
kolumnie środki własne kwotę 3.000.000,- przenosi się do kolumny środki obce.
W pozycji 9 kwotę 1.500.000 zł zastępuje się kwotą 550.000 zł.
W podsumowaniu kwota kolumny środki własne wynosi :1.984.796,- a kwota kolumny środki obce wynosi:
3.979.600,§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .
§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Biuletynie
Informacji Publicznej.
UZASADNIENIE
Ad. § 1
Zwiększenie dochodów budŜetowych
58.327,Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015 – Nadzór
Mazowieckiego Nr 34 z dnia 29.03.2004 r. ( pkt 1).

budowlany-

na

podst.

decyzji

Wojewody

17.100,Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany-na podstawie porozumienia Urzędem
Miasta Józefowa Nr 5/066/2004 z 8.03.2004 r.( pkt 2).
2.934,Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami –
na podst. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 06.04.2004 r.
Ad. § 2
Zmniejszenie wydatków budŜetowych
10.000,Zmniejszenie wydatków budŜetowych w rozdziale 75405 – Komenda Policjiz przeniesieniem do rozdziału 75020 – Starostwo Powiatowe- w związku z wykonaniem sztandaru dla
Policji w ramach promocji powiatu ( pkt 1).
6.585,Przesunięcie wydatków w rozdziale 85156 – składka zdrowotna- na podstawie wniosku Powiatowego
Urzędu Pracy ( pkt 2).
950.000,Przesunięcie wydatków w budŜecie MłodzieŜowego Domu Kultury , rozdział 85407 –
na podstawie wniosku przedstawionego przez Oświatę Powiatową ( pkt 3).
3.000,Przesunięcia wydatków w rozdziale 92105 – kultura i dziedzictwo narodowe- powiat
wycofuje się z dotacji dla Towarzystwa Ziemi Kołbielskiej na organizację VI edycji Konkursu Piosenki
Ludowej w Kołbieli i przejmuje w części finansowanie kosztów imprezy jako współorganizator ( pkt 4).
Ad. § 3
Zwiększenie wydatków budŜetowych
2.934,Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
na podst. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 06.04.2004 r. z przeznaczeniem na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (
pkt 1).
17.100,Zwiększenie wydatków rozdziale 71015 – Nadzór budowlany/ środki własne/ na podstawie porozumienia
5/0066/2004 z miastem Józefów , z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieŜących związanych z
realizacja zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Otwocku, w tym wynagrodzeń w okresie
do 31.12.2004 r. ( pkt 2-8).
58.327,Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – /środki zlecone/ na podstawie decyzji
Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 29.03.2004 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie :
skutków przechodzących z 2003 r. z tytułu zatrudnienia od 1.11.2003 r. 1 osoby w grupie członków korpusu
słuŜby cywilnej oraz pozostałe wydatki bieŜące
wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 0,5 etatu w grupie członków korpusu słuŜby cywilnej
na obsługę finansowo-księgowo-kadrową od 1.04.2004 r.
( pkt 9-12)
10.000,Zwiększenie wydatków budŜetowych w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe
§ 4300 - w związku z wykonaniem sztandaru dla Policji w ramach promocji powiatu
( pkt 13).
6.585,Przesunięcie wydatków rozdziale 85156 – składka zdrowotna- z § 4130 na § 4580 –odsetki- w związku z
koniecznością zapłaty odsetek przez Powiatowy Urząd Pracy za nieterminowe opłacenie składki zdrowotnej
za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie to finansuje Wojewoda ( pkt 14).
950.000,Przesunięcie wydatków w rozdziale 85407 – w budŜecie MłodzieŜowego Domu Kultury z
§ 6050 na § 4270 w związku z koniecznością podjęcia natychmiastowych prac remontowych obiektu. Prace
remontowo- budowlane istniejącej sali baletowej umoŜliwiłyby zabezpieczenie pomieszczeń na ćwiczenia
gimnastyczne dla młodzieŜy LO Gałczyński. Zabezpieczenie przedmiotowej kwoty w § 4270 umoŜliwi
staranie się o środki z 1% rezerwy części oświatowe subwencji ogólnej – w kwocie zabezpieczonej przez
samorząd – z puli przeznaczonej na remonty obiektów oświatowych ( pkt 15).
3.000,Przesunięcia wydatków w rozdziale 92105 – kultura i dziedzictwo narodowe- powiat
wycofuje się z dotacji dla Towarzystwa Ziemi Kołbielskiej na organizację VI edycji Konkursu Piosenki
Ludowej w Kołbieli i przejmuje w części finansowanie kosztów imprezy jako współorganizator ( pkt 16).

