
Uchwała nr 253/XXXVIII/10
zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budŜetowa na rok 2010

UCHWAŁA NR 253/XXXVIII/10
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 stycznia 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budŜetowa na rok 2010

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 jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.),  art.  16 ustawy z  dnia  20 listopada  2009 r.  o  zmianie  ustawy Prawo  Ochrony Środowiska  oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664), art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 220
oraz art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększenie dochodów budŜetowych o kwotę 815.684,-
1. Dz. 750 rozdz. 75020 § 2710 42.000,- Starostwo powiatowe/własne/
2. Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 473.684,-RóŜne rozliczenia
3.  Dz.  900  rozdz.  90019  §  0690  300.000,-Wpływy i  wydatki  zw.  z  grom.  środków z  opłat  i  kar za
korzystanie ze środowiska
§ 2. Zmniejszenie wydatków budŜetowych o kwotę 1.468.962,-
1. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 8.201,-Starostwo powiatowe/własne/
2. Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 1.460.761,-Obsługa papierów wart.
§ 3. Zwiększenie wydatków budŜetowych o kwotę 2.403.512,-
1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 8.000,-Gosp. gruntami i nieruchom./własne/
2. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 20.000,- Urzędy wojewódzkie
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 298.088,- Urzędy wojewódzkie
4. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010 35.730,- Starostwo powiatowe
5. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4110 5.395,- Starostwo powiatowe
6. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4120 875,- Starostwo powiatowe
7. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4580 201,- Starostwo powiatowe
8. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 150.000,- KPPSP
9. Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 1.460.761,- Obsługa papierów wartościowych
10. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 5.000,- Pozostała działalność
11. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4260 40.000,- Pozostała działalność
12. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 40.000,- Pozostała działalność
13. Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 230.000,- Szpitale ogólne
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 74.096,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
15. Dz. 853 rozdz. 85311 § 2580 33.866,-Rehabilitacja zawodowa i społeczna
16. Dz. 900 rozdz. 90095 § 2710 1.500,- Pozostała działalność

§ 4. Uchyla się treść § 7 uchwały Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2010 r. –
uchwała budŜetowa na rok 2010.

§ 5. Uchyla się treść tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” do uchwały Nr 248/XXXVII/09
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. – uchwała budŜetowa na rok 2010 i nadaje się jej nowe
brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się treść tabeli Nr 2 „Wydatki budŜetu powiatu na 2010 r.” do uchwały Nr 248/XXXVII/09 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. – uchwała budŜetowa na rok 2010 i  nadaje się jej  nowe
brzmienie bez uwzględnienia zmian wynikających z § 2 i § 3 niniejszej uchwały zgodnie z tabelą Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 7. Uchyla się treść tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budŜetu w 2010 r.” do uchwały Nr 248/XXXVII/09
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. – uchwała budŜetowa na rok 2010 i nadaje się jej nowe
brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§  8.  Uchyla  się  treść  załącznika  Nr  2  „Wydatki  na  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. – uchwała budŜetowa na rok 2010 i nadaje mu się nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyla się treść załącznika Nr 3 „Dotacje udzielone w 2010 roku z budŜetu podmiotom naleŜącym i nie
naleŜącym do sektora finansów publicznych” do uchwały Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22  grudnia  2009  r.  –  uchwała  budŜetowa  na  rok  2010  i  nadaje  mu  się  nowe  brzmienie  zgodnie  z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§  10.  W  uchwale  Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w  Otwocku z  dnia  22 grudnia  2009 r.  –  uchwała
budŜetowa na rok 2010 w § 2 ust. 5 lit. a, po zapisie „…w § 2 ust. 1” dodaje się „lit. a”, a w § 9 w całości
uchyla się ust. 3.

§ 11. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 99.196.222

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 104.424.738

3. Deficyt po zmianach wynosi 5.228.516

4. Zwiększenie deficytu w kwocie 118.866,- zostanie pokryte z wolnych środków z lat
ubiegłych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§13. Uchwała podlega podaniu do publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

UZASADNIENIE

Ad. § 1
Zwiększenie dochodów budŜetowych
42.000,-
Zwiększenie  dochodów  w  rozdziale  75020  –  Starostwo  powiatowe  –  na  podstawie  podpisanego
porozumienie  z  Gminą  Karczew  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wydatków  bieŜących,  w  tym
wynagrodzeń  za  pracę  wraz  z  pochodnymi,  związanych z  realizacją  zadań  wynikających  z  przepisów



wynagrodzeń  za  pracę  wraz  z  pochodnymi,  związanych z  realizacją  zadań  wynikających  z  przepisów
ustawy  o  ruchu  drogowym oraz  przepisów  wykonawczych  realizowanych  przez  pracowników  wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku (ust. 1).

473.684,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 - RóŜne rozliczenia – środki przekazane do budŜetu Powiatu z
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją (ust. 2).

300.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie  ze  środowiska – w związku likwidacja  Powiatowego Funduszu Ochrony i  Gospodarki
Wodnej (ust. 3).

Ad. § 2
Zmniejszenie wydatków budŜetowych
8.201,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwo powiatowe – z przeniesieniem do rozdziału 70005
na § 4260 – 8.000 i rozdziału 75020 § 4580 – 201,- (ust. 1).

1.460.761,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych – dostosowanie klasyfikacji
do zmian obowiązujących od 01.01.2010 r. (ust. 2).

Ad. § 3
Zwiększenie wydatków budŜetowych
8.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 4260 – opłacenie
energii  za  nieruchomości  powiatu przeznaczone  do  sprzedaŜy m.in.  w  Kołbieli  i  na  ul.  Ziemowita  w
Otwocku (ust.1).

20.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – zakup materiałów i  wyposaŜenia dot.
ochrony środowiska na administrowanie lasami /wydatek z opłat z ochrony środowiska/ (ust. 2).

298.088,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  75011  –  urzędy  wojewódzkie  –  zakup  usług  dotyczących  ochrony
środowiska m.in. aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i opracowanie programu ochrony środowiska dla
Powiatu Otwockiego /wydatek z opłat z ochrony środowiska/ (ust. 3).

42.000,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  75020  –  Starostwo  powiatowe  –  na  podstawie  podpisanego
porozumienie  z  Gminą  Karczew  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wydatków  bieŜących,  w  tym
wynagrodzeń  za  pracę  wraz  z  pochodnymi,  związanych z  realizacją  zadań  wynikających  z  przepisów
ustawy  o  ruchu  drogowym oraz  przepisów  wykonawczych  realizowanych  przez  pracowników  wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku (ust. 4-6).

201,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  75020 -  Starostwo  Powiatowe  - § 4580 w celu  pokrycia  odsetek
zasądzonych przez Sąd – zwrot opłaty za kartę pojazdu (ust. 7).

150.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  75411 – Komendy Powiatowe Państwowej  StraŜy PoŜarnej  – zakup
samochodu dla KPPSP w Otwocku /wydatek z opłat z ochrony środowiska/
(ust. 8).

1.460.761,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych – § 8110 - dostosowanie
klasyfikacji do zmian obowiązujących od 01.01.2010 r. (ust. 9).

85.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność – środki nie ujęte a wnioskowane przez
Oświatę Powiatową do uchwały budŜetowej, niezbędne do realizacji zadań (ust. 10-12).

230.000,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  85111  –  szpitale  ogólne  –  dotacja  dla  ZPZOZ  w  Otwocku  na
termomodernizację Przychodni  na ul. Armii Krajowej w Otwocku /wydatek z opłat  z ochrony środowiska/
(ust. 13).

74.096,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki przeznaczone na
„Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i zwiększeniem grubości ścian o 12 cm
budynku Rodzinnego Domu Dziecka ul. Ujejskiego 14 w Otwocku” /wydatek z opłat z ochrony środowiska/
(ust. 14).

33.866,-
Zwiększenie  wydatków  w  rozdziale  85311  –  rehabilitacja  zawodowa  i  społeczna  -  w  związku  ze
zwiększeniem kosztów dopłaty powiatu na jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej o 164,4 zł
rocznie oraz decyzją Zarządu na wniosek Stowarzyszenia zwiększono o 15 osób ilość uczestników WTZ
przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz  Osób z  Upośledzeniem Umysłowym ul. Moniuszki  41 w Otwocku
(ust. 15).

1.500,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  90095 – pozostała  działalność – z  przeznaczeniem na  Powiatowe
Warsztaty  Ekologiczne  „  XI  Spotkania  nad  Świdrem” dla  młodzieŜy  gimnazjalnej,  dotacja  dla  Gminy
Józefów - dotychczas  dofinansowane z  PFOŚiGW  a obecnie  wydatek z  budŜetu w związku z  likwidacją
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 01.01.2010 r. (ust. 16).
Ad. § 6
Tabelę Nr 2 do uchwały Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2009 r. – uchwała budŜetowa na
rok  2010  uchyla  się  ze  względu  na  wewnętrzne  błędy  rachunkowe  w  kilku  pozycjach,  niewłaściwe
pogrupowanie  wydatków bieŜących dotyczących wynagrodzeń i  pochodnych oraz  zmiany nazw rozdziału
75045 – Komisje poborowe na Kwalifikacje wojskowe i rozdziału 85231 – Pomoc dla uchodźców na Pomoc
dla cudzoziemców, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dniu 22 lipca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowej  klasyfikacji  dochodów,  wydatków,  przychodów  i  rozchodów
pochodzących  ze  źródeł zagranicznych  /Dz.  U.  121  poz.  1002/.  Tabela  nie  uwzględnia  zmian,  które
wprowadza niniejsza uchwała

Ad. § 8
Zmiana  załącznika  wynika  z  uaktualnienia  danych wynikających z  wykonania  wydatków w 2009 r.  na
realizację projektów.



Ad. § 10
Dodany zapis w § 2 doprecyzowuje kwotę kredytu, którą zostanie sfinansowany deficyt budŜetowy, zaś w
§ 9 uchyla się ust.3 gdyŜ wynika to z zapisu ustawy o finansach publicznych art. 257 pkt 3 i zbędne jest
powtarzanie zapisu w uchwale budŜetowej.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak


