Uchwała Nr 75/XII/07
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2007.
UCHWAŁA NR 75/XII/07
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 11 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1,2 i pkt 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.), art.165, 166, 167,168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oaz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 74.530,1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 - 74.530,- Gosp. gruntami i nieruchom.
§ 2.
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 100.000,1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 100.000,- Drogi publiczne powiatowe
§ 3.
Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 361.908,1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 - 140.000,- Drogi publiczne powiatowe
2.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 - 16.000,- Pozostała działalność
3.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4260 - 46.000,- Pozostała działalność
4.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4110 - 74.530,- Domy Pomocy Społecznej
5.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4170 - 2.000,- Domy Pomocy Społecznej
6.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 - 21.000,- Domy Pomocy Społecznej
7.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 - 18.530,- Domy Pomocy Społecznej
8.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4230 - 5.000,- Domy Pomocy Społecznej
9.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 - 7.000,- Domy Pomocy Społecznej
10.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 - 12.000,- Domy Pomocy Społecznej
11.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 - 8.000,- Domy Pomocy Społecznej
12.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4370 - 5.000,- Domy Pomocy Społecznej
13.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 - 2.000,- Domy Pomocy Społecznej
14.Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 - 4.848,- Pomoc materialna dla uczniów
§ 4.
Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 387.378,1.Dz.
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240.000,- Drogi publiczne powiatowe
4.848,- Licea ogólnokształcące
38.000,- Szkoły zawodowe
74.530,- Domy Pomocy Społecznej
2.000,- Domy Pomocy Społecznej
2.000,- Domy Pomocy Społecznej
2.000,- Domy Pomocy Społecznej
24.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
§ 5.

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 rok” uchyla
się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 73/XI/07 Rady Powiatu z dnia 27 września 2007 r. i nadaje mu się
nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6.
W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku Nr 3a „Plan remontów kapitalnych na drogach
powiatowych na 2007 r.”- zwiększeniem środków na wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 36265
Rudzienko–Grzebowilk w Teresinie o kwotę 40.000 zł – uchyla się treść załącznika Nr 3a do uchwały Nr
29/V/2007 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2007 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 7.
Uchyla się treść załącznika Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem
deficytu” do uchwały Nr 73/XI/07 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§8.
Uchyla się treść załącznika Nr 9 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok” do uchwały Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 r. i nadaje
mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Ad. § 1
Zmniejszenie dochodów budżetowych
74.530,Zmniejszenie dochodów budżetowych w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - §
0770- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – w związku z mniejszym wykonaniem dochodów
w tym paragrafie niż zaplanowano (pkt 1).
Ad. § 2
Zwiększenie dochodów budżetowych
100.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe na podstawie porozumienia z
Gminą Kołbiel Nr 0066/16/07 z dnia 09.10.2007 r. z przeznaczeniem na modernizację nawierzchnipołożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2737W w miejscowości Sępochów Gmina
Kołbiel, na odcinku wykonanej podbudowy z tłucznia (pkt 1).
Ad. § 3
Zmniejszenie wydatków budżetowych
140.000,Przesunięcie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie wniosku ZDP
-przeniesienie z § 4210 do § 6050 na zadania inwestycyjne (pkt 1).
66.848,Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia
01.10.2007 r. (pkt 2,3,14).
74.530,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 § 4110 – wycofanie środków własnych powiatu (pkt 4).
80.530,Przesunięcie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej na podstawie wniosku PCPR (pkt
5-13) w tym:
74.530,- w związku z wycofaniem środków własnych powiatu konieczne jest zabezpieczenie w tym
paragrafie środków z odpłatności pensjonariuszy (pkt 6-13).
2.000,- wycofanie środków Wojewody jako wkładu własnego powiatu w tworzeniu dodatkowego
komponentu „G” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza i zastąpienie ich
środkami powiatu (pkt 5).
2.000,-przesunięcie środków jako wkładu własnego powiatu w tworzeniu dodatkowego komponentu „G” w
ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza i zastąpienie ich środkami powiatu (pkt
9).
2.000,- przesunięcie wydatków ze środków własnych powiatu z § 4260 na § 6050 jako wkładu własnego
powiatu w tworzeniu dodatkowego komponentu „G” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia
Rozwoju Mazowsza (pkt 13).
Ad. § 4
Zwiększenie wydatków budżetowych
240.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – § 6050 na następujące zadania
inwestycyjne ( pkt 1).
80.000,-przebudowa drogi powiatowej Nr 01219 Wola Karczewska – Celestynów w Glinie.
50.000,- Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karczewskiej w Otwocku i w ul. Mickiewicza w Karczewie.
110.000,na podstawie porozumienia z Gminą Kołbiel Nr 0066/16/07 z dnia 09.10.2007 r. 100.000,- i 10.000,- środki
własne powiatu – z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni- położenie nawierzchni bitumicznej na
drodze powiatowej nr 2737W w miejscowości Sępochów Gmina Kołbiel, na odcinku wykonanej podbudowy
z tłucznia.
66.848,Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia
01.10.2007 r. w tym:
4.848,- Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku – konieczność wymiany rynien na obiekcie szkoły i remont tarasu (pkt
2).
38.000,- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku – zabezpieczenie środków na zakup
nagłośnienia do sali gimnastycznej (pkt 3).
24.000,- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Józefowie – zabezpieczenie środków na zakup kuchni
gazowej, okapu i patelni- w związku wymogami Sanepidu ( pkt 8).
80.530,Przesunięcie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej na podstawie wniosku PCPR w tym:
74.530,- w związku z wycofaniem środków własnych powiatu konieczne jest zabezpieczenie w paragrafie §
4110 środków z odpłatności pensjonariuszy (pkt 4)

74.530,- w związku z wycofaniem środków własnych powiatu konieczne jest zabezpieczenie w paragrafie §
4110 środków z odpłatności pensjonariuszy (pkt 4)
2.000,- wycofanie środków Wojewody jako wkładu własnego powiatu w tworzeniu dodatkowego
komponentu „G” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza i zastąpienie ich
środkami powiatu (pkt 5).
2.000,- wycofanie środków Wojewody jako wkładu własnego powiatu w tworzeniu dodatkowego
komponentu „G” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju (pkt 6).
2.000,- zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w tworzeniu dodatkowego komponentu „G” w ramach
Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (pkt 7).

