
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, 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 2016 r. poz. 
1870), 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 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. W szczególności zmniejszono plan wydatków na 
obsługę długu w 2016 roku o kwotę 100.000 zł w związku z mniejszym niż pierwotnie 
planowano wykonaniem wydatków z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat 
w latach ubiegłych.  

W związku ze zmniejszeniem wysokości pożyczki zaciąganej w br. przez Powiatowe 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                       
i Gospodarki Wodnej w Warszawie do łącznej kwoty wraz odsetkami 74.087 zł oraz zmianą 
terminów spłat rat pożyczki, zaktualizowano plan wydatków bieżących w latach 2017-2019                
z tytułu udzielonych przez Powiat Otwocki poręczeń, tj. spłata rat pożyczki wraz z odsetkami 
po zmianach wynosi: w 2017 r. - 38.188 zł, w 2018 r. – 32.801 zł, w 2019 r. – 3.098 zł.  
 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. Zmniejszono o kwotę 6.924 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016            

oraz limit zobowiązań zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – docieplenie ścian i stropu dachu wraz               
z częściową wymianą stolarki drzwiowej”, w związku z zakończeniem realizacji zadania                
i pozostałymi oszczędnościami, 

2. Zwiększono o kwotę 10.000 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016             
oraz limit zobowiązań zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-
Kąty-Antoninek w Człekówce i Chrośnie” z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel 
zgodnie z aneksem nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. do umowy Nr 113/CRU/2016                
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Otwockiemu na realizację niniejszego zadania, 

3. Zmniejszono o kwotę 476.000 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2016 
oraz limit zobowiązań zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy              
ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa                        
i jednostek organizacyjnych powiatu”, w związku z koniecznością wykonania 
dokumentacji zamiennej i brak możliwości wykonania zadania w bieżącym roku. 

 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 
 
 


