
projekt Nr 2 
 

UCHWAŁA NR ……………. 
 

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

 
w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 
na lata 2016 – 2028 

 
 
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 (tekst jedn. 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 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028, uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r.                             

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028,                         
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego na lata                  

2016-2031, zgodnie z: 
1) załącznikiem nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa; 
2) załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”. 

 
§ 2. W uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028,                      
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. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 
Adwokat 
Marcin Bandura 
 
 
 
 
 



 
Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 
 na lata 2016 – 2028, z późn. zm. 

 
 
Załącznik nr 1  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego         
na rok 2016, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika 
nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa. Znaczny wzrost wydatków bieżących w 2016 roku 
wynika przede wszystkim z konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 3.917.870 zł 
na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej oraz kosztów procesu sądowego prowadzonego 
przeciwko Powiatowi Otwockiemu z powództwa firmy „Eurovia Polska S.A.” w sprawie 
dotyczącej zadania inwestycyjnego z 2010 roku pn. „Przebudowa ciągu drogowego                                 
ul. Batorego (od wjazdu do ZPZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. 
Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w 
Otwocku”.  

W związku z wystąpieniem deficytu budżetu w roku 2016 zwiększono przychody                             
o łączną kwotę 3.641.968 zł, w tym: 1.200.000 zł z tytułu kredytu oraz 2.441.968 zł z tytułu 
wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Wysokość kredytu 
planowanego w budżecie 2016 roku po zmianach wynosi 4.200.000 zł, w tym na 
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 357.759 zł oraz na spłatę kredytów z lat 
ubiegłych w kwocie 3.842.241 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2017-2031, co 
spowodowało zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych wydłużenie okresu objętego wieloletnią prognozą o trzy lata, tj. do czasu 
ostatniej spłaty raty kredytu. W następstwie dostosowano odpowiednio w latach następnych 
planowane zadłużenie, przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych oraz koszty 
obsługi długu.  
 Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych w latach następnych wynikają                                      
z rozliczenia budżetu w celu jego zbilansowania. 
 Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując 
jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 
 
Załącznik nr 2 

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zwiększono o kwotę 50.000 zł 
plan wydatków w 2016 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe zadania                                       
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człekówce                                  
i Chrośnie”  w związku z uzyskaniem dotacji celowej  z Gminy Kołbiel na realizację 
niniejszego zadania. 

 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 
 

 


