
Uzasadnienie 
Ad. § 1 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe 
 
80.644,- (ust. 1-8) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej 
Nr 8/2010 z dnia 25.08.2010 r., - przeniesienia między paragrafami, w tym: 
39.900,- na wypłatę odpraw w wysokości sześciomiesięcznych wynagrodzeń zasadniczych               
w związku z likwidacją trzech etatów nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. I. 
Gałczyńskiego w Otwocku, ul. Filipowicza 9, 
39.000,- w związku z koniecznością wykonania niezaplanowanych prac, wynikłych w trakcie 
realizacji remontu dachu w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10, 
1.744,- na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 
w Otwocku, ul. Pułaskiego 7. 
 
21.373,- (ust. 9) 
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – celem zabezpieczenia środków 
na zwrot do Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych wydatków 
niekwalifikowanych w związku z zawyŜeniem kosztów pośrednich w stosunku do ustaleń 
umownych przy realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2008 projektu 
POKL.07.01.02-14-038/08-00 – „Samodzielny Start”. 
 
Ad. § 2 
Zwiększa się wydatki budŜetowe 
 
80.644,- (ust. 1-3) 
Zwiększa się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej 
Nr 8/2010 z dnia 25.08.2010 r., w tym: 
39.900,- § 3020 - na wypłatę odpraw w wysokości sześciomiesięcznych wynagrodzeń 
zasadniczych w związku z likwidacją trzech etatów nauczycieli w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, ul. Filipowicza 9, 
39.000,- § 4270 - w związku z koniecznością wykonania niezaplanowanych prac, wynikłych              
w trakcie realizacji remontu dachu w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10, 
1.744,- § 4170 - na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu 
Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7. 
 
21.373,- (ust. 4) 
Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 – zwrot do Mazowieckiej Jednostki WdraŜania  
Programów Unijnych kwoty uznanej przez Urząd Kontroli Skarbowej jako niekwalifikowany 
wydatek w związku z zawyŜeniem kosztów pośrednich w stosunku do ustaleń umownych przy 
realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2008 projektu POKL.07.01.02-
14-038/08-00 – „Samodzielny Start”. 
 

Przewodniczący Zarządu  
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