
UZASADNIENIE 
 
Ad. § 1 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe 
 
3.700,- (ust. 1-2) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 
przesunięcie środków między paragrafami – dostosowanie planu wydatków do bieŜących 
potrzeb. 
 
2.500,- (ust. 3-4) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – przesunięcie środków 
między paragrafami – dostosowanie planu wydatków do bieŜących potrzeb. 
 
7.000,- (ust. 5-6) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej 
Nr 6/2010 z dnia 02.06.2010 r. – przesunięcie środków między paragrafami, w tym: 
5.000,- na pokrycie napraw bieŜących w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych przy 
ul. Konopnickiej 3 w Otwocku, 
2.000,- na szkolenia pracowników obsługujących piece centralnego ogrzewania, w związku          
ze zmianą przepisów w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych. 
 
2.765,- (ust. 7) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 
przesunięcie środków między paragrafami – dostosowanie planu wydatków do bieŜących 
potrzeb. 
 
Ad. § 2  
Zwiększa się wydatki budŜetowe 
 
3.700,- (ust. 1-2) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym: 
3.000,- § 4210 na zakup materiałów i wyposaŜenia, 
700,- § 4610 na koszty postępowania sądowego. 
 
2.500,- (ust. 3-4) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – w tym: 
1.500,- § 4370 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych                 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 
1.000,-  §  4750 na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji. 
 
7.000,- (ust. 5-6) 
Zwiększa się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej 
Nr 6/2010 z dnia 02.06.2010 r., w tym: 



5.000,- § 4270 na pokrycie napraw bieŜących w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku, 
2.000,- § 4700 na szkolenia pracowników obsługujących piece centralnego ogrzewania,          
w związku ze zmianą przepisów w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji 
energetycznych. 
 
2.765,- (ust. 7) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –         
§ 4170 na pokrycie kosztu umowy zlecenia z koordynatorem sportu oraz sędzią głównym 
Mistrzostw Powiatu Szkół Gimnazjalnych w piłce noŜnej dziewcząt i chłopców.  
 

Przewodniczący Zarządu 
 
    Krzysztof Boczarski  


