
projekt Nr 2 
 

UCHWAŁA NR ……………. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia …………………. 

 
w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  
na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 

 
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 
zm.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku                          
z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456 z późn. zm.) oraz uchwały                    
Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028,                      
z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 

         Dariusz Grajda 
Adwokat 
Marcin Bandura 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  
29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 
 
 
Załącznik nr 1  
 
Zmiana załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa spowodowana jest przede wszystkim 
koniecznością dostosowania do wymogów art. 229 ustawy o finansach publicznych, który 
stanowi że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki 
samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu                            
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu 
terytorialnego.  
 
W wyniku zmniejszenia nadwyżki budżetowej w roku 2015 o kwotę 518.720 zł                             
z jednoczesnym zwiększeniem przychodów budżetu o w/w kwotę z tytułu wolnych środków, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz innych zmian 
wprowadzonych do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego, ulegają aktualizacji dane          
w załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.  
 
Załącznik nr 2 
 
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich nie ulega zmianie.  
 
 
  
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 
 


