UCHWAŁA NR 279/XLIV/2006
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 30 maja 2006 r.
zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu powiatu na rok 2006.
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.e, d pkt. 8a i pkt 11 oraz art.61 pkt 1,2 i pkt 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), art.165, 166, 167,168, 174 ust 2-4, art. 176,184 i art.188 ust.1ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zmniejszyć dochody budŜetowe o kwotę 105.083,1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970
2. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0420
3. Dz. 854 rozdz. 85407 § 0920

61.000,- Drogi publiczne powiatowe
43.583,- Wpływy z innych opłat
500,- Placówki wychow. pozaszk.

§ 2.
Zwiększyć dochody budŜetowe o kwotę 156.083,1. Dz. 010
2. Dz. 010
3. Dz. 756
4. Dz. 600
5. Dz. 600
6. Dz.710
7. Dz. 710
8. Dz. 750
9. Dz. 754
10. Dz. 801
11. Dz. 851
12. Dz. 852
13. Dz. 852
14. Dz. 852
15. Dz. 852
16. Dz. 852

rozdz. 01008
rozdz. 01008
rozdz. 75618
rozdz. 60014
rozdz. 60014
rozdz. 71012
rozdz. 71015
rozdz. 75020
rozdz. 75411
rozdz. 80120
rozdz. 85154
rozdz. 85201
rozdz. 85203
rozdz. 85203
rozdz. 85218
rozdz. 85218

§ 0970
§ 2360
§ 0490
§ 2710
§ 0970
§ 2380
§ 2360
§ 0870
§ 2360
§ 0970
§ 2710
§ 2130
§ 2360
§ 2110
§ 0970
§ 2130

255,- Melioracje wodne
150,- Melioracje wodne
61.000,- Wpływy z innych opłat
6.000,- Drogi publiczne powiatowe
10.000,- Drogi publiczne powiatowe
18.736,- Opracowania geod.i kartogr.
100,- Nadzór budowlany
3.500,- Starostwo Powiatowe
50,- Kom. Pow. Państw. StraŜy PoŜ.
3.592,- Licea ogólnokształcące
27.000,- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
12.000,- Placówki op. - wychowawcze
200,- Ośrodki wsparcia
3.000,- Ośrodki wsparcia
1.500,- PCPR
9.000,- PCPR

§ 3.
Zmniejszenia wydatków budŜetowych o kwotę 13.750,1. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010
2. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4210
3. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300

9.000,- PCPR
2.500,- Powiatowe Urzędy Pracy
2.250,- Zad. w zakr.kultury fiz. i sportu
§ 4.

Zwiększenie wydatków budŜetowych o kwotę 64.750,1. Dz. 851
2. Dz. 852
3. Dz. 852
4. Dz. 852
5. Dz. 852
6. Dz. 853
7. Dz. 853
8. Dz. 853
9. Dz. 853
10. Dz. 926

rozdz. 85154
rozdz. 85201
rozdz. 85203
rozdz. 85218
rozdz. 85218
rozdz. 85321
rozdz. 85321
rozdz. 85321
rozdz. 85333
rozdz. 92605

§ 2560
§ 4010
§ 4010
§ 4010
§ 4170
§ 4170
§ 4210
§ 4300
§ 3020
§ 3020

13.000,- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
12.000,- Placówki op. - wychowawcze
3.000,- Ośrodki wsparcia
9.000,- PCPR
14.000,- PCPR
1.000,- Zespoły ds. orzek. o niep.
2.000,- Zespoły ds. orzek. o niep.
6.000,- Zespoły ds. orzek. o niep.
2.500,- Powiatowe Urzędy Pracy
2.250,- Zad. w zakr.kultury fiz. i sportu

§ 5.
Uchyla się treść załącznika Nr 1 „ Przychody i rozchody budŜetu powiatu związane
z finansowaniem deficytu” do uchwały Nr 276XLIII/2006 Rady Powiatu z dnia
28 kwietnia 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 6.

Uchyla się treść załącznika Nr 2 „ Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów
między jednostkami samorządowymi ( róŜnymi szczeblami) i innymi jednostkami samorządu
terytorialnego oraz podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych a takŜe
policją” do uchwały Nr 276/XLIII/2006 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2006 r. i nadaje mu
się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Uchyla się treść załącznika Nr 3 „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok” do
uchwały Nr 276/XLIII/2006 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2006 r. i nadaje mu się nowe
brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§8
Uchyla się § 5 i treść § 11 uchwały Rady Powiatu Nr 276/XLIII/2006 z dnia
28 kwietnia 2006 r. i § 11 nadaje się nowe brzmienie:
„ Deficyt w wysokości 87.572,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych

środków, jako nadwyŜki środkow pienięŜnych budŜetu wynikających z rozliczeń kredytów i
poŜyczek z lat ubiegłych”.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .
§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
i Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr 279/XLIV/2006
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 30 maja 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU ZWIĄZANE Z
FINANSOWANIEM DEFICYTU

Lp

Treść

Klasyfikacja przychodów
i rozchodów

Kwota

1.

Planowane dochody

63.905.947

2

Planowane wydatki

65.514.610

3.

Planowane rozchody

4.

Planowany deficyt

5.

Wynik /deficyt + rozchody/

§ 992

1.785.309
1.608.663
-3.393.972

Źródła finansowania ujemnego wyniku
finansowego:
I.

Wolne środki z lat ubiegłych

§ 955

3.393.972

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 279/XLIV/2006
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 30 maja 2006 r.

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (róŜnymi szczeblami)
I INNYMI JEDOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO ORAZ MIIĘDZY
PODMIOTAMI NIE ZALICZANYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,
A TAKśE POLICJĄ

PLAN WYDATKÓW
Klasyfikacja budŜetowa
Dział
1
754

Rozdział
2
75404

§
3

Treść

Kwota

4

5

3000

Wpłata na fundusz celowy policji na zadanie
określone w porozumieniu z tytułu pełnienia
słuŜby kandydackiej w Otwocku

25.000

754

75495

2820

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli – patrolowanie wód Wisły

801

80120

2540

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla
niepublicznej szkoły

801

80130

2310

Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na
przeszkolenie ucznia w ramach nauki zawodu
w drodze porozumień

6220

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
(ZPZOZ)

307.000

6220

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
(ZPZOZ) / pomoc samorządu województwa
mazowieckiego/

1.000.000

851

851

85111

85111

5.000

276.066

14.400

851

85111

6220

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych.
Dotacja dla ZPZOZ z Miasta Józefowa na
zakup sprzętu do endoskopu.

30.000

13.000

851

85154

2560

Dotacja podmiotowa z budŜetu dal sam.
publicznego zakładu opieki zdrowotnej dofinansowanie porad prawnych i zajęć
terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych
i współuzaleŜnionych od alkoholu.

852

85201

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień(umów) między j.s.t.

160.000

2810

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom ( IPO) w zakresie
pomocy społecznej polegającej na
zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom w
wieku niemowlęcym pozbawionym całkowicie
lub częściowo opieki rodziców.

100.000

20.000

1.837

852

85201

852

85201

2820

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji Stowarzyszeniom (prowadzenie
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego)

852

85201

2910

Zwrot nadpłaty dotacji z powiatu Łosickiego
przekazanej w roku ubiegłym

2820

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji Stowarzyszeniom ( Hostel – Dom
Pomocy Społecznej)

204.960

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieŜace realizowane na podstawie
porozumień(umów) między j.s.t.

23.037

30.000

852

852

85202

85204

852

85220

2820

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji Stowarzyszeniom ( Caritas –
Centrum Interwencji Kryzysowej)

921

92105

2710

Dotacja dla Miasta Otwock na zakup ksiąŜek
do biblioteki miejskiej

2.000

921

921

92105

92105

2710

Dotacja dla Miasta Józefowa na
dofinansowanie nagrania programu chóru
Rubikon „Piłsudski – droga do wolności i
niepodległości”

2710

Dotacja dla Miasta Otwock na
dofinansowanie Ogólnopolskiego Przeglądu
Teatrów Amatorskich
RAZEM

500

2.000

2.214.800

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr 279/XLIV/2006
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 30 maja 2006 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok
Lp. Dział Rozdział

1.

600

60014

2.

600

60014

3.

600

4.

Nazwa zadania
inwestycyjnego, jego
cel i zadania

Jednostka
Wysokość wydatków w
organizacyjna
2006 r.
real. lub koord.
zadanie
Śr. własne Śr. obce

Przebudowa ciągu
drogowego dróg
powiatowych ulice
Portowa – RycerskaMieszka – w
Otwocku ( w tym
dokumentacja
projektowa
Budowa drogi
powiatowej nr 01212
Glinianka - Poręby

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

350.000

-

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

50.000

30.500

60014

Budowa drogi
powiatowej nr 01218
Wola Karczewska –
Kruszówiec

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

10.000

-

600

60014

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

17.500

-

5.

600

60014

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

50.000

-

6.

600

60014

Budowa zjazdu,
przepustów,
oznakowanie,
odtworzenie rowów i
poboczy na drodze
powiatowej do wsi
Władzin
Budowa drogi
powiatowej nr 36266
Sępochów – Borków
– Rudno w
miejscowości Rudno
Sygnalizacja świetlna
na skrzyŜowaniu ulic
Poniatowskiego
i
Filipowicza
w Otwocku

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

70.000

-

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

214.410

-

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

45.000

-

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

200.000

-

Budowa drogi
powiatowej nr 01219
Wola Karczewska –
Celestynów w Woli
Duckiej

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

50.000

-

60014

Przebudowa drogi
powiatowej 01219
Wola Karczewska
Celestynów w Glinie i
Starej Wsi

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

50.000

-

600

60014

Budowa kładki dla
pieszych na rz.
Mienia w ciągu drogi
powiatowej nr 01211
Wiązowna – Kąck na
ul. Kościelnej w
Wiązownie

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

70.000

-

13.

600

60014

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

20.000

-

14.

600

60014

Budowa dwóch zatok
autobusowych w
drodze powiatowej nr
01233 przez
Wiązownę na
ul. Lubelskiej w
Wiązownie
Budowa chodnika w
drodze powiatowej nr
01235 Glinki –
Karczew na ul.
Zamkowej w
Otwocku Wielkim
( odwodnienie)

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

10.000

-

7.

600

60014

8.

600

60014

9.

600

60014

10.

600

60014

11.

600

12.

Budowa prawoskrętu
z
przejazdu
kolejowego w
ul. Gen. Sikorskiego
w Michalinie
Budowa
zatok
autokarowych
na
skrzyŜowaniu
ul.
3
Maja
i
Granicznej
w
Józefowie
Przebudowa drogi
powiatowej nr 01220
Dąbrówka – Gózd –
Kołbiel

15.

600

60014

16.

600

60014

17.

600

60014

18.

710

71015

Zakupy inwestycyjne:
- pług śnieŜny 20.000
- piaskarko –solarka
50.000
- malowarka 50.000
- komputery 10.000
- sam.osob. leasing
5.000
Budowa ronda w
Otwocku na
skrzyŜowaniu ul.
Andriolliego/
Filipowicza/ Matejki
Wykonanie
dokumentacji
technicznej budowy
chodnika w Otwocku
Małym, Glinkach,
Sobiekursku i
Janowie
Razem
Zakup sprzętu
komputerowego

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

135.000

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

250.000

ZDP w Otwocku
z siedzibą w
Karczewie ul.
Westerplatte 1

40.000

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego w
Otwocku

Razem
19.

20.

750

750

75011

75020

Zakupy inwestycyjne
sprzętu
komputerowego
Razem
Zakupy inwestycyjne
sprzętu
komputerowego i
poligraficznego

Starostwo
Powiatowe
W Otwocku
Starostwo
Powiatowe
W Otwocku

Razem

-

1.631.910

30.500

12.000

-

12.000

x

15.000

-

15.000
60.000

-

60.000

-

21.

851

85111

Dofinansowanie
zadań i zakupów
inwestycyjnych

ZP ZOZ Otwock
ul. Batorego 44

307.000

30.000

22.

851

85111

Dofinansowanie
termomodernizacji i
remontu dachu

ZP ZOZ Otwock
ul. Batorego 44

-

1.000.000

307.000

1.030.000

Razem

23.

852

85201

24.

852

85201

Dokończenie budowy
kotłowni oraz
termomodernizacji
budynku”Jamnik” w
Ognisku
Wychowawczym
„Świder” ( dach,
kotłownia, kuchnia)
II etap
Modernizacja
Rodzinnego Domu
Dziecka

Ognisko
wychowawcze
„Świder”ul.
Mickiewicza43/47
w Otwocku

185.066

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

127.402

Razem
25.

854

85407

Dokończenie budowy
i modernizacja
MłodzieŜowego
Domu Kultury w
Otwocku wraz z
rozbudową sali
gimnastycznej
Razem

Razem

MłodzieŜowy
Dom Kultury w
Otwocku , ul.
Poniatowskiego
10

-

312.468

-

2.580.131

-

2.580.131

-

4.918.509 1.060.500

UZASADNIENIE
Ad. § 1
Zmniejszenie dochodów budŜetowych
61.000,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – § 0970 -wpływy
z róŜnych dochodów - korekta klasyfikacji ( pkt 1).
43.583,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- o kwotę wzrostu dochodów w
innych rozdziałach w stosunku do planowanych w budŜecie ( pkt 2).
500,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego – ( pkt 3).
Ad.§ 2
Zwiększenie dochodów budŜetowych
255,Zwiększenie dochodów w rozdziale 01008 – melioracje wodne – w związku ze zwrotem 5%
dochodów Skarbu Państwa za lata 2004 – 2005 z tyt. melioracji ( pkt 1).
150,Zwiększenie dochodów w rozdziale 01008 – melioracje wodne – § 2360 – dochody jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z dochodu Skarbu Państwa z tyt. opłat za melioracje ( pkt 2).
61.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat – § 0490 – wpływy
z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - korekta klasyfikacji ( pkt 3).
6.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – z tyt. przekazania
przez Gminę Kołbiel zaległych środków do porozumienia Nr 0066/29/2005 z 2005 roku.
Środki zostały przekazane na konto Starostwa w dniu 13.03.2006 r. ( pkt 4).
10.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe- § 0970 – wpływy
z róŜnych dochodów – w związku z większym wykonaniem dochodów niŜ zaplanowano
( pkt 5).
18.736,Zwiększenie dochodów w rozdziale 71012- Opracowania geodezyjne i kartograficzne –
§ 2380 – wpływy do budŜetu zysku gospodarstwa pomocniczego - w związku
z większym wykonaniem dochodów z tego tytułu niŜ zaplanowano ( pkt 6).
100,Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany - § 2360 - dochody jednostek

samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z dochodu Skarbu Państwa z tyt. grzywien i opłat budowlanych ( pkt 7 ).
3.500,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - § 0870 – wpływy
ze sprzedaŜy składników majątkowych – w związku ze sprzedaŜą samochodu ( pkt 8).
50,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy
PoŜarnej - § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej - 5% z dochodu Skarbu Państwa z tyt. grzywien i kosztów
upomnień ( pkt 9).
3.592,Zwiększenie dochodów w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące - § 0970- wpływy
z róŜnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005 r. dla Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Józefowie ( pkt 10).
27.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie
porozumień z Miastem Otwockiem , z przeznaczeniem ( pkt 11):
14.000,- - dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
13.000,- - dla ZPZOZ w Otwocku
12.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze – na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 12.04.2006 r. ( pkt 12).
200,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - § 2360 - dochody jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5%
z dochodu Skarbu Państwa z tyt. odpłatności pensjonariuszy ( pkt 13).
3.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – na podstawie decyzji
Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 12.04.2006 r. / środki zlecone/ ( pkt 14).
1.500,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie- § 0970 –
wpływy z róŜnych dochodów – w związku z większym wykonaniem niŜ zaplanowano
( pkt 15).
9.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/ z dnia 12.04.2006 r. ( pkt 16).

Ad. § 3
Zmniejszenie wydatków budŜetowych
9.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – wycofanie
środków własnych powiatu z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 85321 ( pkt 1).
2.500,Przesuniecie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – na podstawie
wniosku PUP w Otwocku ( pkt 2).
2.250,Przesunięcie wydatków w rozdziale 92605 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu – zabezpieczenie środków na nagrody dla zwycięzców Mistrzostw Europy w
podnoszeniu cięŜarów ( pkt 3).

Ad. § 4
Zwiększenie wydatków budŜetowych
13.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie
porozumienia Nr OPR – 01/2006 z Miastem Otwockiem . Środki przeznaczone są na
dofinansowanie zadań z zakresu usług i zajęć terapeutycznych oraz porad dla osób
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych od alkoholu mieszkających na terenie Otwocka,
realizowanych przez poradnię Leczenia UzaleŜnień i WspółuzaleŜnień w Świdrze ( pkt 1).
12.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 12.04.2006 r. z przeznaczeniem
na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych ( pkt 2).
3.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia- na podstawie decyzji
Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 12.04.2006 r. z przeznaczeniem na wypłatę
comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego / środki zlecone/
( pkt 3).
9.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 12.04.2006 r. z przeznaczeniem
na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych ( pkt 4).
14.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie –
na podstawie porozumienia OPR/02/2006 z Miastem Otwockiem. Środki przeznaczone na
dofinansowanie porad prawnych dla ofiar przemocy alkoholowej, na rzecz osób
mieszkających w Otwocku, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
( pkt 5).

9.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności –
/ środki własne powiatu/ w związku z niedoborem środków w tym rozdziale ( pkt 6-8).

2.500,Przesuniecie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – na podstawie
wniosku PUP w Otwocku w związku z potrzebą refundacji kosztów zakupu okularów
korekcyjnych przez pracowników PUP zatrudnionych na stanowiskach komputerowych
powyŜej 4 godzin ( pkt 9).
2.250,Przesunięcie wydatków w rozdziale 92605 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu – zabezpieczenie środków na nagrody dla zwycięzców Mistrzostw Europy w
podnoszeniu cięŜarów – M. Dołęga i Kołecki ( pkt 10).

Ad. § 7
W pozycji 21 załącznika Nr 3 do uchwały 276/XLIII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. jest
zapisana kwota 370.000 zł a powinna być 307.000 zł i o tę róŜnicę – tj. 63.000 zł naleŜy
skorygować tę kolumnę w podsumowaniu.

Ad. § 8
Z uwagi na upowaŜnienie zawarte w uchwale Rady Powiatu Nr 264/XLI/2006 z dnia
2 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2006, Zarząd Powiatu
upowaŜniony jest do udzielania poŜyczek krótkoterminowych z budŜetu do kwoty 500.000 zł
/ § 10 pkt 9 uchwały/ i zbędne jest podejmowanie uchwał przez Radę Powiatu.
W związku z tym uchyla się § 5 uchwały Rady Powiatu Nr 276/XLIII/2006 z dnia
28 kwietnia 2006 r. i w konsekwencji koryguję się treść § 11 o kwotę poŜyczki, którą Zarząd
miałby udzielić ZPZOZ.

