
projekt Nr 2 

 

UCHWAŁA NR ……………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia …………………. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2017 – 2031, 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, 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 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, uchwala się,                    

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, 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 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2017 – 2031, z późn. zm. 

 

Załącznik nr 1  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego         

na rok 2017, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika 

nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa. W szczególności zwiększono plan dochodów i 

wydatków bieżących w latach 2018-2019 z tytułu dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej nowego projektu unijnego pn. „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”, 

tj. w 2018 roku – 516.739 zł i w 2019 roku – 129.185 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 wprowadzono następujące 

zmiany: 

1. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”            

do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w latach 

2018-2019 o łącznych nakładach finansowych 645.924 zł, w tym w 2018 roku – 516.739 

zł, w 2019 roku – 129.185 zł – zgodnie z zawartą umową, 

2. zmniejszono o kwotę 31.000 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2017 roku  

oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku                   

w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby 

Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu” z tytułu oszczędności celem 

przeniesienia środków w budżecie 2017 roku do § 6060 na zakup kontenera na potrzeby 

archiwum dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego                         

w Otwocku, 

3. na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr DZD/5850/ZP/MK/17 z dnia 

12.10.2017 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 79.750 zł                         

z zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W -             

ul. Żeromskiego w Otwocku” na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg 

powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś”, które jest 

dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej                   

na lata 2016-2019. Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie robót budowlanych                         

i inspektora nadzoru, w trakcie realizacji inwestycji okazało się, że konieczne jest 

wykonanie dodatkowych robót budowlanych, które nie były ujęte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, a przede wszystkim w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym należy zwiększyć 

wkład finansowy powiatu na ich wykonanie, 

4. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni 

w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku” o łącznych nakładach finansowych 

136.500 zł, w tym: w 2017 roku – 68.500 zł, w 2018 roku – 68.000 zł. 
 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


