
 
 

projekt Nr 4 
 

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, 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 (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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Adwokat 
Marek Bajson 
 
 
 



 
 

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.  

W szczególności zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków bieżących w latach 
2017-2031 na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń 
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r. Bazą prognoz dla zastosowania wskaźników 
makroekonomicznych jest aktualny plan dochodów i wydatków budżetowych Powiatu 
Otwockiego w roku 2016. Z bazy wydatków bieżących zostały wyłączone wydatki – zajęcie 
komornicze w roku 2016 na kwotę 3.917.870 zł, która to kwota jest jednostkowym 
wydatkiem bieżącym roku 2016.  
 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 zaktualizowano kwoty łącznych 
nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań przedsięwzięć,               
o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, uwzględniając zmiany wprowadzone do budżetu 
powiatu w roku bieżącym, w tym: 
1. Zwiększono o kwotę 370.000 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016                      

oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku 
przy ul. Ujejskiego 14” stosownie do wartości kosztorysowej robót budowlanych, 
określonej w dokumentacji sporządzonej przez projektanta, 

2. Zwiększono o kwotę 30.000 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016                
oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance" zgodnie z zawartą 
umową nr CRU/132/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. z Gminą Wiązowna, 

3. Zmniejszono o kwotę 50.000 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016 
oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej                           
Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie” na podstawie uchwały Nr 93.XXV.2016 Rady Gminy 
Wiązowna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka-
Rzakta) – wykonanie nakładki asfaltowej, 

4. Zwiększono o kwotę 19.500 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016                 
oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 
Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku” w celu dostosowania planu                     
do faktycznych potrzeb - po ogłoszeniu postępowania o zamówieniu publicznym                                    
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę niniejszej drogi 
okazało się, że zabezpieczone środki nie zabezpieczają kosztów najniższej oferty. 

 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 


