
 
UCHWAŁA NR 71/X/11 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
 

w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 

 
 
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 - 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. 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku          
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2011 z późn. zm. 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się dochody budŜetowe: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
600     Transport i ł ączność - 43 000,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe - 43 000,00 

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych - porozumienia z jst 

- 43 000,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

40 000,00 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 000,00 

    6260 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 

40 000,00 

851     Ochrona zdrowia - 416 154,00 
  85111   Szpitale ogólne - 416 154,00 

    6290 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 

- 416 154,00 

852     Pomoc społeczna 263 974,00 
  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 36 900,00 

    0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

25 000,00 

    0920 Pozostałe odsetki 300,00 



    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pienięŜnej 

10 000,00 

    0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1 600,00 

  85202   Domy pomocy społecznej 100,00 
    0970 Wpływy z róŜnych dochodów 100,00 

  85205   
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

63 974,00 

    2120 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
zadania bieŜące realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej - porozumienia z AR 

63 974,00 

  85220   
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

3 000,00 

    0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

3 000,00 

  85295   Pozostała działalność 160 000,00 

    2120 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
zadania bieŜące realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej - porozumienia z AR 

160 000,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 469,00 

  85311   
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

1 644,00 

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego - porozumienia z jst 

1 644,00 

  85333   Powiatowe urzędy pracy 5 825,00 

    0920 Pozostałe odsetki 2 140,00 
    0929 Pozostałe odsetki 185,00 

    0970 Wpływy z róŜnych dochodów 3 500,00 

  
 Razem: - 147 711,00 

 

§ 2. Zmienia się wydatki budŜetowe: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
600     Transport i ł ączność - 43 000,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe - 43 000,00 
    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 115 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - 508 000,00 



    6610 

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - porozumienia z jst 

350 000,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 410 015,00 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 410 015,00 

    4260 Zakup energii 90 000,00 
    4300 Zakup usług pozostałych 320 015,00 

750     Administracja publiczna - 490 000,00 
  75020   Starostwa powiatowe - 490 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - 490 000,00 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 40 000,00 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 40 000,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

40 000,00 

801     Oświata i wychowanie - 9 233,00 
  80111   Gimnazja specjalne - 9 233,00 
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 848,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 192,00 
    4120 Składki na Fundusz Pracy - 193,00 

852     Pomoc społeczna - 64 726,00 
  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 288 700,00 

    4260 Zakup energii 5 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej 

1 550,00 

    4370 
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 

- 1 550,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - 300 000,00 

  85204   Rodziny zastępcze - 130 472,00 

    3110 Świadczenia społeczne - 89 252,00 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 352,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy - 857,00 
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 35 011,00 

  85205   
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

105 974,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - własne 30 140,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 931,00 
      porozumienia z AR 2 234,00 

      własne 2 697,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 558,00 

      porozumienia z AR 358,00 

      własne 200,00 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe - porozumienia z AR 27 808,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 13 774,00 



      porozumienia z AR 11 774,00 

      własne 2 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 28 763,00 

      porozumienia z AR 21 800,00 

      własne 6 963,00 

  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie - 42 000,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 30 140,00 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 697,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy - 200,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - 2 000,00 
    4300 Zakup usług pozostałych - 6 963,00 

  85295   Pozostała działalność 290 472,00 
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - własne 42 756,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 614,00 
      porozumienia z AR 2 597,00 

      własne 16 017,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 995,00 
      porozumienia z AR 419,00 

      własne 2 576,00 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 977,00 

      porozumienia z AR 28 154,00 

      własne 50 823,00 

    4210 
Zakup materiałów i wyposaŜenia - porozumienia z 
AR 

59 680,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 87 450,00 

      porozumienia z AR 69 150,00 

      własne 18 300,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 9 233,00 
  85401   Świetlice szkolne 9 233,00 
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 848,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 192,00 
    4120 Składki na Fundusz Pracy 193,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 
  90095   Pozostała działalność 0,00 

    2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieŜących - 
porozumienia z jst 

3 500,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - 3 500,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 
  92116   Biblioteki 0,00 

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego - porozumienia z jst 

- 16 500,00 



    2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieŜących - 
porozumienia z jst 

16 500,00 

926     Kultura fizyczna 0,00 
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 12 000,00 
    4300 Zakup usług pozostałych - 12 000,00 

  
 Razem: - 147 711,00 

 

            § 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 102.200.503 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 107.751.654 zł. 

3. Deficyt po zmianach wynosi 5.551.151 zł. 

§ 4. Uchyla się treść § 2 ust. 1 i ust. 2 do uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu                     
w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2011                 
i nadaje im się  nowe brzmienie: 

1. Ustala się deficyt w wysokości 5.551.151 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.109.985 zł  
b) zaciągniętych poŜyczek w kwocie 662.807 zł 
c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.778.359 zł. 

 
2. Ustala się przychody budŜetu w kwocie 10.778.359 zł z następujących tytułów: 
a) zaciągnięte kredyty w kwocie 4.337.193 zł 
b) zaciągnięte poŜyczki w kwocie 662.807 zł 
c) wolne środki w kwocie 3.778.359 zł 
d) spłaty poŜyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.000.000 zł. 

 
§ 5. Integralną część uchwały stanowią: 

1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok - po zmianach”; 
2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budŜetu w 2011 r. - po zmianach”; 
3) tabela Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji      

rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami – po zmianach”; 

4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej – po zmianach”, 

5) tabela  Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze 
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach” 

6) załącznik Nr 2 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budŜetu podmiotom naleŜącym i nie 
naleŜącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”; 

 
§  6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 



 
§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego  w Otwocku. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

Ad. § 1. 
Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę  147.711 zł według następującej klasyfikacji: 
 
Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 43.000 zł,         
w tym: 
1) Zmniejszono dochody o kwotę 126.000 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków 

budŜetu Miasta Otwocka po rozliczeniu zadania inwestycyjnego: „Budowa mostu przez 
rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami, łączącego ul. Jana Pawła II w Otwocku z 
ul. Sikorskiego w Józefowie, gmina Otwock, powiat otwocki (etap I) – opracowanie 
dokumentacji” 

2) Zwiększono dochody o kwotę 83.000 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budŜetu 
Gminy Karczew na realizację zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji i 
budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu drogi powiatowej Nr 2771W - ul. 
Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie”. 

 
Dz. 754 rozdz. 75411 § 6260 – zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do patrolowania 
obszarów zalewowych dla Komendy PoŜarniczej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Otwocku. 
 
Dz. 851 rozdz. 85111 § 6290 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 416.154 zł w związku 
ze zmianą formy przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku przychodni rejonowej ZP 
ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 i Armii Krajowej 3. Środki na realizację w/w zadań 
będą udzielone w formie poŜyczki.  
 
Dz. 852 rozdz. 85201 § 0750, 0920, 0960, 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 
36.900 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr 
PCPR.FK.3120.272.2011 z tytułu dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Warszawie wypoczynku letniego dla wychowanka Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku, z tytułu 
otrzymanej darowizny od firmy zgodnie z umową patronatu, wpłaty za konkurs 
profilaktyczny w Ognisku Wychowawczym „Świder” oraz odpłatności za czynsz w 
mieszkaniach słuŜbowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
  
Dz. 852 rozdz. 85202 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 100 zł na podstawie 
wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.272.2011 stosownie do 
wykonania. 
 
Dz. 852 rozdz. 85205 § 2120 – zwiększono plan dochodów o kwotę 63.974 zł z tytułu dotacji 
otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Badanie 
środowisk zagroŜonych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie świadomości społecznej w 
powiecie otwockim – Wiedzieć, Widzieć, Pomagać”.       
 



Dz. 852 rozdz. 85220 § 0750 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000 zł na podstawie 
wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.272.2011 z tytułu 
otrzymanych naleŜności za czynsz w mieszkaniach chronionych w Józefowie przy ul. 
Sienkiewicza 28. 
 
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2120 – zwiększono plan dochodów o kwotę 160.000 zł z tytułu 
dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu 
„Budowa lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie otwockim – 
Lokomotywa”. 
 
Dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.644 zł na podstawie 
porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy – uczestników warsztatu terapii zajęciowej 
działającego na terenie Powiatu Otwockiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Dz. 853 rozdz. 85333 § 0920, 0929, 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.825 zł z 
tytułu kapitalizacji odsetek oraz z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe dwóch pracowników Urzędu Pracy za rok 2010. 
 
Ad. § 2. 
Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę  147.711 zł według następującej klasyfikacji: 
 
Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210, 6050, 6610 – zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 
43.000 zł, w tym: 
1) zmniejszono wydatki o kwotę 126.000 zł stosownie do wykonania po rozliczeniu zadania 

inwestycyjnego: „Budowa mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami, 
łączącego ul. Jana Pawła II w Otwocku z ul. Sikorskiego w Józefowie, gmina Otwock, 
powiat otwocki (etap I) – opracowanie dokumentacji”, 

2) przeniesiono kwotę 350.000 zł między paragrafami w związku z udzieleniem dotacji 
celowej Gminie Józefów na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - 260mb”, 

3) przeniesiono kwotę 115.000 zł z zadania inwestycyjnego: „Przebudowa mostu na rzece 
Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku” po 
rozstrzygnięciu przetargu do § 4210 celem zabezpieczenia środków na bieŜące utrzymanie 
dróg powiatowych, 

4) zwiększono wydatki o kwotę 166.000 zł na realizację zadania: „Opracowanie 
dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu drogi powiatowej Nr 
2771W - ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie” (w tym 83.000 zł przeniesiono 
wydatki z zadania: „Opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyŜowaniu drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Westerplatte i 
Wysockiego w Karczewie” oraz 83.000 zł wprowadzono środki z budŜetu Gminy 
Karczew), 

5) zmniejszono wydatki o kwotę 137.500 zł z zadania: „Opracowanie dokumentacji i 
budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Kard. 
Wyszyńskiego z ul. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie”, 

6) zwiększono wydatki o kwotę 54.500 zł na realizację zadania: „Przebudowa dróg 
powiatowych - skrzyŜowanie dróg Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki oraz 2765W ul. 
Karczewskiej w Otwocku”. 

  



Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 410.015 zł z 
przeznaczeniem na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, monitoring obiektów 
administrowanych przez Starostwo oraz na pokrycie wydatków dotyczących umowy 
pośrednictwa przy sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kołbieli przy ul. Parkowej. 
 
Dz. 750 rozdz. 75020 § 6050 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 490.000 zł w związku z 
przyjęciem wieloletniej koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku w Otwocku przy ul. 
Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek 
organizacyjnych powiatu. Środki na realizację w/w zadania zostały zaplanowane na lata 
2011-2014 w ogólnej kwocie 17.500.000 zł. 
 
Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 – zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do patrolowania 
obszarów zalewowych dla Komendy PoŜarniczej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Otwocku. 
 
Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010, 4110, 4120 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.233 zł na 
podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 10/2011 celem przesunięcia środków do 
rozdziału 85401 w związku z koniecznością utworzenia świetlicy szkolnej przy Powiatowym 
Gimnazjum Nr 21 w Otwocku. 
 
Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260, 4300, 4360, 4370 – zwiększono plan wydatków o kwotę 
11.300 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr 
PCPR.FK.3120.272.2011 z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii, na zakup usług świadczonych w 
ruchomej sieci telefonicznej. 
 
Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 300.000 zł w związku z 
przyjęciem wieloletniej koncepcji zadania inwestycyjnego: „Budowa Domu dla 14 dzieci w 
Otwocku przy ul. Ziemowita 7”. Środki na realizację w/w zadania zostały zaplanowane na lata 
2011-2012 w ogólnej kwocie 850.000 zł. 
 
Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110, 4110, 4120, 4170 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 
130.472 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 85295 w związku z koniecznością 
zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizowanym programie współfinansowanym 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Budowa lokalnego systemu 
pomocy dziecku i rodzinie w powiecie otwockim – Lokomotywa”. 
 
Dz. 852 rozdz. 85205 § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 – zwiększono plan wydatków o 
kwotę 105.974 zł na realizację programu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej pod nazwą: „Badanie środowisk zagroŜonych przemocą w rodzinie oraz 
zwiększenie świadomości społecznej w powiecie otwockim – Wiedzieć, Widzieć, Pomagać”         
(42.000 - wkład własny powiatu, 63.974 zł – środki z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej). 
 
Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 
42.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 85205 w związku z koniecznością 



zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizowanym programie współfinansowanym 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Badanie środowisk zagroŜonych 
przemocą w rodzinie oraz zwiększenie świadomości społecznej w powiecie otwockim – 
Wiedzieć, Widzieć, Pomagać”. 
 
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 – zwiększono plan wydatków o 
kwotę 290.472 zł na realizację programu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej pod nazwą: „Budowa lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w 
powiecie otwockim – Lokomotywa” (130.472 zł – wkład własny powiatu, 160.000 zł – środki 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). 
 
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010, 4110, 4120 – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.233 zł na 
podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 10/2011 w związku z koniecznością utworzenia 
świetlicy szkolnej przy Powiatowym Gimnazjum Nr 21 w Otwocku. 
 
Dz. 900 rozdz. 90095 § 2710, 4210 – przeniesienie środków między paragrafami w związku 
ze zmianą finansowania zadania: „Modernizacja 5 ścieŜek edukacyjnych pieszych i 
rowerowych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka”, organizowanego 
przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Środki na realizację w/w zadania będą 
udzielone z budŜetu powiatu w formie pomocy finansowej dla Województwa 
Mazowieckiego. 
 
Dz. 921 rozdz. 92116 § 2310, 2710 – przeniesienie środków między paragrafami w związku 
ze zmianą formy udzielenia dotacji celowej gminom na wzbogacenie księgozbioru bibliotek. 
 
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210, 4300 – przeniesienie środków między paragrafami w celu 
prawidłowej realizacji zadań z zakresu sportu, tj. zakup pucharów, medali i nagród 
rzeczowych. 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 

 

 
 

 
 


