Uchwała nr 231/XXXV/09
uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2009
UCHWAŁA NR 231/XXXV/09
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt8a i pkt 11, art. 32 ust 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1, 2 i 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 i 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.
Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 2.525.609,1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 200.000,- Gosp. gruntami i nieruchom. /własne/
2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 880.609,-,- Gosp. gruntami i nieruchom.
3. Dz. 710 rozdz. 71015 § 0920 2.000,- Nadzór budowlany
4. Dz. 750 rozdz. 75075 § 2708 51.000,- Promocja jst
5. Dz. 754 rozdz. 75411 § 0970 3.000,- KPPSP
6. Dz. 801 rozdz. 80114 § 0920 7.000,- Zesp. obsł. ekonom.-adm.szkół
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 30.000,- Placówki op. -wychowawcze
8. Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 89.100,- Domy pomocy społecznej
9. Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 96.000,- Domy pomocy społecznej
10. Dz. 852 rozdz. 85204 § 0920 400,- Rodziny zastępcze
11. Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 58.000,- Rodziny zastępcze
12. Dz. 853 rozdz. 85333 § 0920 6.000,-Powiatowe urzędy pracy
13. Dz. 921 rozdz. 92105 § 2708 1.037.500,-Pozost. zadania w zakr. kultury
14. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6260 65.000,-Domy pomocy społecznej
§ 2.
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 299.442,1. Dz. 710 rozdz. 71012 § 0970 112,- Ośrodki dok. geod. i kartogr./własne/
2. Dz. 710 rozdz. 71015 § 2360 210,- Nadzór budowlany
3. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0910 20,- Starostwo powiatowe
4. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 100.000,- Wpływy z innych opłat
5. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 1.000,- Wpływy z innych opłat
6. Dz. 801 rozdz. 80114 § 0970 15.000,- Zesp. obsł. ekonom.-adm.szkół
7. Dz. 852 rozdz. 85231 § 2110 14.100,-Pomoc dla uchodźców/zlecone/
8. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 50.000,-KPPSP
9. Dz. 853 rozdz. 85321 § 2110 11.000,-Zesp. ds. orzekania o niepełnospr.
10. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 100.000,-Drogi publiczne powiatowe/własne/
11. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6300 8.000,-KPPSP
§ 3.
Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2.738.385,1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 7.000,- Gosp. gruntami i nieruchom. /własne/
2. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4118 1.080,-Promocja jst
3. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4119 220,- Promocja jst
4. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4128 200,- Promocja jst
5. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4129 60,- Promocja jst
6. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4178 8.000,- Promocja jst
7. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4179 1.500,- Promocja jst
8. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4218 10.000,- Promocja jst
9. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4219 500,- Promocja jst
10. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4308 31.720,- Promocja jst
11. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4309 6.720,- Promocja jst
12. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010 46.059,- Starostwo powiatowe
13. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4110 6.954,- Starostwo powiatowe
14. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4120 1.129,- Starostwo powiatowe
15. Dz. 754 rozdz. 75411 § 3070 27.000,- KPPSP/zlecone/
16. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4010 230.000,-Zarządzanie kryzysowe/własne/
17. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4110 35.000,- Zarządzanie kryzysowe
18. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4120 6.300,- Zarządzanie kryzysowe
19. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4360 1.600,- Zarządzanie kryzysowe
20. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4370 1.000,- Zarządzanie kryzysowe
21. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4410 1.500,- Zarządzanie kryzysowe
22. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4440 4.520,- Zarządzanie kryzysowe
23. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4700 1.500,- Zarządzanie kryzysowe
24. Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 300.000,-Obsługa kredytów i pożyczek
25. Dz. 801 rozdz. 80120 § 6060 310,-Licea ogólnokształcące
26. Dz. 801 rozdz. 80130 § 6060 2.405,-Szkoły zawodowe
27. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 72.000,-Placówki op. -wychowawcze
28. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 20.520,- Placówki op. -wychowawcze
29. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 35.000,- Placówki op. -wychowawcze
30. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4110 10.000,- Placówki op. -wychowawcze
31. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 500,- Placówki op. -wychowawcze
32. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 23.152,- Placówki op. -wychowawcze
33. Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 88.000,- Placówki op. -wychowawcze
34. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 185.100,- Domy pomocy społecznej
35. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 104.801,-Domy pomocy społecznej
36. Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 16.000,-Rodziny zastępcze
37. Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 158.100,- Rodziny zastępcze
38. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4220 5.590,-Spec. ośrodki szkolno-wych. /własne/
39. Dz. 921 rozdz. 92105 § 2828 300.000,-Pozost. zadania w zakresie kultury
40. Dz. 921 rozdz. 92105 § 2829 20.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
41. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4098 10.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
42. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4099 5.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
43. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4118 5.700,- Pozost. zadania w zakresie kultury
44. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4119 4.800,- Pozost. zadania w zakresie kultury
45. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4128 30.445,- Pozost. zadania w zakresie kultury
46. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4129 1.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
47. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4178 225.520,- Pozost. zadania w zakresie kultury
48. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4179 35.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
49. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4218 70.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
50. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4219 32.289,- Pozost. zadania w zakresie kultury
51. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4308 377.835,- Pozost. zadania w zakresie kultury
52. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4309 60.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
53. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4418 8.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
54. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4419 10.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
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10.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
10.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
15.000,- Pozost. zadania w zakresie kultury
1.756,- Rady powiatów
65.000,-Rodziny zastępcze

§ 4.
Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 512.218,1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 7.000,- Gosp. gruntami i nieruchom. /własne/
2. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 30.142,- Starostwo powiatowe
3. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4440 4.163,- Starostwo powiatowe
4. Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 24.000,- Starostwo powiatowe
5. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 27.000,-KPPSP/zlecone/
6. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 2.405,-Szkoły zawodowe/własne/
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 23.652,- Placówki op. -wychowawcze
8. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 123.100,-Domy pomocy społecznej
9. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 10.000,- Domy pomocy społecznej
10. Dz. 852 rozdz. 85231 § 3110 14.100,-Pomoc dla uchodźców
11. Dz. 854 rozdz. 85404 § 4010 5.000,-Wczesne wspom. rozwoju dziecka
12. Dz. 854 rozdz. 85404 § 4110 800,- Wczesne wspom. rozwoju dziecka
13. Dz. 854 rozdz. 85404 § 4120 100,- Wczesne wspom. rozwoju dziecka
14. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4430 1.756,-Rady powiatów
15. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 70.000,-Drogi publiczne powiatowe
16. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6050 50.000,-KPPSP/zlecone/
17. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4170 8.000,-Zesp. ds. orzekania o niepełnospr.
18. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300 3.000,- Zesp. ds. orzekania o niepełnospr.
19. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 8.000,-KPPSP/własne/
20. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 100.000,-Drogi publiczne powiatowe
§ 5.
Uchyla się treść załącznika Nr 1 „Plan zadań na 2009 rok realizowanych w drodze porozumień i umów
między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) i innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz między podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz policją” do uchwały Nr
227/XXXIV/09 Rady Powiatu z dnia 29 październik 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24
marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Uchyla się treść załącznika Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” do uchwały Nr 227/XXXIV/09
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 września 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166//XXIX/09 z dnia 24 marca
2009 r. sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Uchyla się treść załącznika Nr 3 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały Nr 227/XXXIV/09 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia 2 września 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166//XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Uchyla się treść załącznika Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” do uchwały Nr 227/XXXIV/09 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 2 września 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009
r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr
4 do niniejszej uchwały.
§ 9.
Uchyla się treść załącznika Nr 5
uchwały Nr 227/XXXIV/09 z dnia
Otwocku z dnia 24 marca 2009
nowe brzmienie jak w załączniku
§ 10.

„Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” do
2 września 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w
r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się
Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchyla się załącznik Nr 6 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska” do
uchwały Nr 195/XXXII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr
166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok
2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

UZASADNIENIE
Ad. § 1
Zmniejszenie dochodów budżetowych
200.000,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 0770 w związku
z nieuzyskaniem dochodów ze sprzedaży w br. zaplanowanych nieruchomości powiatu ( pkt 1).
114.400,Zmniejszenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w § 0920, 0970, 0830 w związku z przewidywanym
mniejszym wykonaniem dochodów niż zaplanowano (pkt 3, 5, 6, 9, 10, 12).

mniejszym wykonaniem dochodów niż zaplanowano (pkt 3, 5, 6, 9, 10, 12).
880.609,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 2360 w związku
z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów w tym paragrafie niż przewidywano (pkt 2).
1.088.500,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75075- promocja jst i 92105 – pozost. zadania w zakresie kultury - §
2708, w związku z nie uzyskaniem dotacji ze środków unijnych (pkt 4, 13).
30.000,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- § 2320 –w związku z
opuszczeniem (od stycznia br.) placówek przez 7 wychowanków w z innych powiatów (pkt 7).
89.100,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 121/2009 z dnia 21.08.2009 r. (pkt 8).
58.000,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze - § 2320 w związku z odejściem dzieci z
innych powiatów z rodzin zastępczych z terenu powiatu otwockiego (pkt 11).
65.000,Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej – w związku z nie uzyskaniem
dotacji z WFOŚIGW na termodernizację DPS Anielin (pkt. 14).
Ad. § 2
Zwiększenie dochodów budżetowych

116.342,Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w § 0970, 2360, 0910, 0490, 0590, 0970 w związku z
przewidywanym większym wykonaniem dochodów niż zaplanowano (pkt 1-6).
14.100,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85231 – pomoc dla uchodźców – na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 135/2009 z dnia 09.09.2009 r. (pkt 7).
50.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- na
podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 130 z dnia 09.10.2009 r. Środki przeznaczone na
wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych dot.
budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (pkt 8).
11.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2009 z dnia 12.10.2009 r. (pkt 9).
100.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z
Gminą Osieck. Środki przeznaczone na przebudowę części drogi powiatowej Nr 1311W w miejscowości
Natolin w Gminie Osieck od skrzyżowania z droga powiatową Nr 2714W w kierunku północnym (pkt 10).
8.000,Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na
podstawie porozumienia z Miastem Otwock. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu
lekkiego specjalistycznego dowodzenia i łączności z funkcją ograniczania skażeń radiacyjnych (pkt 11).
Ad. § 3
Zmniejszenie wydatków budżetowych
7.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 4600 z
przeniesieniem do § 4480 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie podatku od nieruchomości położonej
w Kołbieli przy ul. Parkowej 10 (pkt 1).
60.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst – w związku z nieprzyznaniem w br. roku
środków unijnych. Wycofanie przewidywanej dotacji jak również udziału własnego (pkt 2-11).
54.142,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe – /środki pochodzące z dotacji z Gminy
Jozefów i Gminy Otwock przeznaczone na dofinansowanie dla Wydziału Architektury Starostwa
powiatowego/ w § 4010, 4110,4120 do § 4210 i § 6060 z godnie z porozumieniami celem zabezpieczenia
środków w § 6060 i § 4210 (pkt 12-14).
27.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- § 3070 z
przeniesieniem do § 6060 na wniosek KPPSP w Otwocku (pkt 15).
281.420,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – w związku z przewidywanym
mniejszym wykonaniem wydatków w tym rozdziale niż zaplanowano (pkt 16-23).
300.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75705 – obsługa kredytów i pożyczek – w związku z mniejszym
wykonaniem wydatków w tym rozdziale niż zaplanowano (pkt 24).
8.305,Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej z dnia 09.10.2009 r.
Pkt 25 i 26 – pozostałości środków po realizacji zakupów inwestycyjnych (pkt 25-26, 38).
88.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – oraz 85204 – rodziny
zastępcze -w związku z mniejsza ilością dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach i
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (pkt 27, 36).
89.172,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - na podstawie wniosku
PCPR z dnia 13.10.2009 r. (pkt 28-32).

PCPR z dnia 13.10.2009 r. (pkt 28-32).
88.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze –wstrzymanie inwestycji
w Domu Dziecka Nr 14 przy ul. Myśliwskiej po przygotowaniu dokumentacji projektowej w związku z
mniejszymi dochodami powiatu niż planowano /udział w PIT i sprzedaż nieruchomości/ (pkt 33).
185.100,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – (pkt 34):
96.000,-- na wniosek PCPR z dnia 13.10.2009 r.
89.100,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2009 z dnia 21.08.2009 r.
104.801,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – wstrzymanie w br. i przesunięcie
inwestycji w DPS Wrzos na 2010 rok w związku z mniejszymi dochodami powiatu niż planowano /udział w
PIT i sprzedaż nieruchomości/ (pkt 35).
158.100,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – na wniosek PCPR z dnia 13.10.2009 r. –
ograniczenie wydatków na jednorazowa pomoc na przyjecie dziecka do rodziny zastępczej, losowej
pomocy rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (pkt 37).
1.220.589,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej - w związku z
nieprzyznaniem w br. roku środków unijnych. Wycofanie przewidywanej dotacji jak również udziału
własnego (pkt 39-56).
1.756,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów - § 4210 z przeniesieniem do § 4430 (pkt
57).
65.000,Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – z przeniesieniem do rozdziału 85202 §
6050 na podstawie wniosku PCPR (pkt 58).
Ad. § 4
Zwiększenie wydatków budżetowych
7.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 4480 w celu
zabezpieczenia środków na pokrycie podatku od nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 10
(pkt 1).
30.142,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe – środki pochodzące z dotacji z Gminy
Jozefów i Gminy Otwock przeznaczone na wydatki rzeczowe zgodnie z porozumieniami (pkt 2).
4.163,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwo powiatowe- § 4440 w celu uzupełnienia niedoboru
środków w tym paragrafie (pkt 3).
24.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe – środki pochodzące z dotacji z Gminy
Otwock przeznaczone na zakup kontenera na archiwum akt dla Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa (pkt 4).
27.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na zakup
samochodu lekkiego specjalistycznego dowodzenia i łączności z funkcją ograniczania skażeń radiacyjnych
w ramach montażu finansowego i pozyskanych środków z innych źródeł (pkt 5).
2.405,Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130- szkoły zawodowe- na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z
dnia 09.10.2009 r. (pkt 6).
23.652,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (pkt 7):
9.500,- ułożenie kostki brukowej na podłożu twardym w Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Ujejskiego w
Otwocku
14.152,- wykonanie instalacji hydrantowej wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku Domu Dziecka Nr 14
przy ul. Myśliwskiej w Otwocku
123.100,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - § 4010, zabezpieczenie środków
powiatu na wydatki w tym paragrafie (pkt 8).
10.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - § 4300 , uzupełnienie niedoboru
środków w tym paragrafie w DPS Konopnicka (pkt 9).
14.100,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85231 – pomoc dla uchodźców – na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 135/2009 z dnia 09.09.2009 r. (pkt 10).
5.900,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Konieczność
utworzenia rozdziału w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Literackiej 8 w Otwocku wynika z faktu
zgłoszenia się dzieci na tę formę zajęć (pkt 11-13).

1.756,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów – uzupełnienie niedoboru środków w § 4430
(pkt 14).
70.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększenie do 100.000 zł udziału
powiatu w budowie parkingu na drodze powiatowej przy Sądzie w Otwocku (pkt 15).

50.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130 z dnia 09.10.2009 r. Środki przeznaczone na
wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych dot.
budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (pkt 16).
11.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- na podstawie
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2009 z dnia 12.10.2009 r. (pkt 17-18).
8.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na
podstawie porozumienia z Miastem Otwock. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu
lekkiego specjalistycznego dowodzenia i łączności z funkcją ograniczania skażeń radiacyjnych (pkt 19).
100.000,Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z
Gminą Osieck. Środki przeznaczone na przebudowę części drogi powiatowej Nr 1311W w miejscowości
Natolin w Gminie Osieck od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W w kierunku północnym (pkt 20).
Ad. § 7
W załączniku Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności” w związku z nie otrzymaniem dofinansowania wykreślono planowane
zadania w rozdziale 75075 – promocja jst i zadania w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie
kultury.
Ad. § 8
W załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie:
poz. 5 - zmieniono zakres robót zawężając go do remontu mostu na rzece Jagodziance w Karczewie,
poz. 32 – zwiększono do 100.000 zł udział powiatu w budowie parkingu na drodze powiatowej przy
Sądzie w Otwocku,
poz. 55 – dodano- zakup kontenera z dotacji Urzędu Miasta Otwocka dla Wydziału Architektury,
poz. 60 – dodano – zabezpieczono udział środków KPPSP w zakupie samochodu,
poz. 63 i 64 – urealniono kwoty do rzeczywiście poniesionych wydatków na zakupy w ZS Nr 1 ul.
Słowackiego i w ZSEG ul. Konopnicka,
poz. 69 i 70 dodano – nowe zadania w Domu Dziecka Nr 14 na ul. Myśliwskiej i w Rodzinnym Domu
Dziecka na ul. Ujejskiego,
poz. 71 i 74 – skorygowano wydatki w związku z wstrzymaniem zadań inwestycyjnych w br. w Domu
Dziecka Nr 14 ul. Myśliwska i DPS Wrzos ul. Zagłoby.
Ad. § 9
W załączniku Nr 5 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011”
- poz. 15 w związku z wstrzymaniem rozbudowy wraz z wymianą instalacji co w DPS Wrzos ul. Zagłoby
8/10 zdjęte wydatki w 2009 r. zostały przesunięte na 2010 r.
Ad. § 10
1. W załączniku Nr 6 „Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW” w wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono
kwotę 35.000 zł na częściowe sfinansowanie zakupu samochodu lekkiego specjalistycznego dowodzenia i
łączności z funkcją skażeń radiacyjnych dla KPPSP w Otwocku oraz 110.628 zł na remont elewacji
(termomodernizacja ) budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku ul. Ujejskiego 14 wraz z wymianą
okien.
2. W poz. 2 załącznika Nr 6 przyznano dotację:
dla OSP Celestynów na zakup radiotelefonu samochodowego typ GM 380kan w kwocie 2.800zł i zaworu
kulowego o średnicy 110 mm z opaską GBA w kwocie 700 zł,
dla OSP Regut na zakup pilarki spalinowej w kwocie 200 zł i dotację na zakup pompy pływakowej w
kwocie 5.000 zł.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

