UCHWAŁA NR 101/XVII/08
zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na
rok 2008.
UCHWAŁA NR 101/XVII/08
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

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.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.485.085,1.
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1.190.000,- Drogi publ. pow. (środki własne)
439,- Prace geodezyjne i kartograficzne
5.643,- Urzędy wojew. (środki powierzone)
264.978,- KPPSP (środki zlecone)
4.025,- Rehab. zawodowa i społ. (środki własne)
20.000,- Przeciwdz. alkoholizmowi
§ 2.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 4.025,1. Dz. 853 rozdz. 85311 § 2580 4.025,- Rehab. zawodowa i społ. (środki własne)
§ 3.
Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 170.961,1.
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13.000,- Promocja JST /środki własne/
3.000,- Pozostała działalność
2.000,- Pozostała działalność
110.000,- Szkoły zawodowe
1.830,- PCPR
1.461,- Rehab. zawodowa i społ.
14.000,- Pozostałe zadania w zakr. kultury
25.670,- Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu
§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 2.491.582,1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 1.190.000,- Drogi publiczne pow. / środki własne/
2. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 4.800,- Urzędy wojew. / środki powierzone/
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 725,- Urzędy wojew.
4. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 118,- Urzędy wojew.
5. Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 100.000,- Starostwo powiatowe /środki własne/
6. Dz. 750 rozdz. 75075 § 2820 13.000,- Promocja JST
7. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 112.330,- KPPSP /środki zlecone/
8. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4080 152.648,- KPPSP
9. Dz. 754 rozdz. 75495 § 2820 5.000,- Pozostała działalność / środki własne/
10. Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 550.000,- Szkoły zawodowe
11. Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 300.000,- Plac. opiekuńczo-wychow.
12. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4390 1.830,- PCPR
13. Dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 1.461,- Rehab. zawodowa i społ.
14. Dz. 921 rozdz. 92105 § 2820 14.000,- Pozostałe zadania w zakr. kultury
15. Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 25.670,- Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu
16. Dz. 851 rozdz. 85154 § 2560 20.000,- Przeciwdz. Alkoholizmowi
§ 5.
Źródłem pokrycia deficytu wydatków w kwocie 839.561 zł są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie
399.561zł oraz pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie 440.000 zł
§ 6.
W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku; Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok; uchyla
się treść załącznika Nr 3 do uchwały Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 r. i nadaje mu się
nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Uchyla się treść załącznika Nr 2b;Plan zadań na 2008 rok realizowanych w drodze porozumień i umów
między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) i innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych; do uchwały Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 13 marca 2008 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 8.
Uchyla się treść załącznika Nr 4; Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu
w 2008 r.; do uchwały Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 r i nadaje mu się nowe brzmienie

w 2008 r.; do uchwały Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 r i nadaje mu się nowe brzmienie
jak w załączniku Nr 3 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
Zwiększenie dochodów budżetowych
1.190.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe; dotacje z Gminy Otwock,
Wiązowna, Celestynów i Karczew (pkt 1):
Miasto Otwock
300.000,- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2760W ulic Matejki i Filipowicza z drogą
gminną; ul. Andriollego w Otwocku
300.000,- Budowa ścieżki rowerowej w drogach powiatowych Nr 2765 ul. Karczewskiej w Otwocku Nr
2771W; ul. Mickiewicza w Karczewie
160.000,- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i Okrzei w Otwocku
Gmina Wiązowna
50.000,- Budowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska; Kruszówiec w Woli Karczewskiej
50.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Celestynów; Dabrówka; Glina - Wola Karczewska w Woli
Duckiej
30.000,- Budowa drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka; Poręby
Gmina Celestynów
150.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie
Gmina Karczew
100.000,- Budowa ścieżki rowerowej w drogach powiatowych Nr 2765 ul. Karczewskiej w Otwocku Nr
2771W ; ul. Mickiewicza w Karczewie
Gmina Kołbiel
50.000,- Przebudowa drogi powiatowej nr 2737W Sępochów; Rudno w miejscowości Sępochów
439,Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 71012;
kartograficznej -tyt. wpłaty części zysku z PODGiK (pkt 2).
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i

5.643,Zwiększenie dochodów w rozdziale 7501 Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 20/2008 z dnia 4.04.2008 r. z przeznaczeniem na realizację podpisanych aneksów w
2007 r. do porozumień w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących
przyjmowania podań i wydawania paszportów-środki powierzone (pkt 3).
264.978,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2008 z dnia 11.03.2008 r. na kwotę 113.969,- i Nr
16/2008 z dnia 27.03.2008 r. na kwotę 151.009,- z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP w
Otwocku (pkt 4).
4.025,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - §
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
Powiatem Otwockim a Warszawą (pkt 5).
20.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - na podstawie porozumienia z
Miastem Otwock ( pkt 6).
Ad. § 2
Zmniejszenie dochodów budżetowych
4.025,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przeniesienie na § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jst ( pkt 1).

przeniesienie na § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jst ( pkt 1).
Ad. § 3
Zmniejszenie wydatków budżetowych
13.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075- promocja jest z przeniesieniem na § 2820 dotacje celowe na
realizację zadań zlecanych stowarzyszeniom (pkt 1).
5.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75495 pozostała działalność- z przeniesieniem na
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w ramach porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli patrolowanie rzeki Wisły
(pkt 2 -3).
110.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80130-szkoły zawodowe- z przeniesieniem na § 6050 na podstawie
wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 10.04.2008 r. (pkt 4).
1.830,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na wniosek PCPR w
Otwocku (pkt 5).
1.461,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z
przeniesieniem na § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między Powiatem Otwockim
a Warszawą (pkt 6).
14.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury z przeniesieniem na §
2820 dotacje celowe na realizację zadań zlecanych stowarzyszeniom
(pkt 7).
25.670,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeniesieniem
na § 2820 dotacje celowe na realizację zadań zlecanych stowarzyszeniom
(pkt 8).
Ad. § 4
Zwiększenie wydatków budżetowych
1.190.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe - dotacje z Gminy Otwock,
Wiązowna, Celestynów i Karczew (pkt 1):
Miasto Otwock
300.000,- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2760W ulic Matejki i Filipowicza z drogą
gminną ul. Andriollego w Otwocku
300.000,- Budowa ścieżki rowerowej w drogach powiatowych Nr 2765 ul. Karczewskiej w Otwocku Nr
2771W ul. Mickiewicza w Karczewie
160.000,- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i Okrzei w Otwocku
Gmina Wiązowna
50.000,- Budowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska Kruszówiec w Woli Karczewskiej
50.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Celestynów-Dabrówka-Glina- Wola Karczewska w Woli
Duckiej
30.000,- Budowa drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka Poręby
Gmina Celestynów
150.000,- Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W- ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie
Gmina Karczew
100.000,- Budowa ścieżki rowerowej w drogach powiatowych Nr 2765 ul. Karczewskiej w Otwocku Nr
2771W ul. Mickiewicza w Karczewie.
Gmina Kołbiel
50.000,- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737W Sępochów Rudno w miejscowości Sępochów
5.643,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 20/2008 z dnia 4.04.2008 r. z przeznaczeniem na realizację podpisanych aneksów w
2007 r. do porozumień w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących
przyjmowania podań i wydawania paszportów- środki powierzone (pkt 2-4).
100.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe - § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych z przeznaczeniem na wykup nieruchomości PUP od Urzędu Marszałkowskiego (pkt 5).
13.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 - promocja jst § 2820 dotacje celowe na realizację zadań
zlecanych stowarzyszeniom (pkt 6).
264.978,-

264.978,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- na podstawie
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2008 z dnia 11.03.2008 r. na kwotę 113.969,- i Nr 16/2008 z dnia
27.03.2008 r. na kwotę 151.009,- z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP w Otwocku (pkt 7-8).
5.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 pozostała działalność - § 2820 dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli patrolowanie rzeki Wisły (pkt 9).
550.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130-szkoły zawodowe - § 6050 termomodernizacja Zespołu Szkół Nr
2 w Otwocku (pkt 10).
300.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo- wychowawcze -§ 6050
z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ognisku Wychowawczym im. Dziadka
Lisieckiego w Otwocku Świdrze ul. Mickiewicza (pkt 11).
1.830,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie § 4390 na opracowanie
ekspertyzy budynku DPS w Otwocku ul. Ziemowita 7 (pkt 12).
1.461,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych §
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jst (pkt 13).
14.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 dotacje celowe na
realizację zadań zlecanych stowarzyszeniom (pkt 14).
25.670,Zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2820 dotacje
celowe na realizację zadań zlecanych stowarzyszeniom (pkt 15).
20.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - na podstawie porozumienia z
Miastem Otwock z przeznaczeniem dla ZPZOZ (pkt 16).

