
UCHWAŁA NR 125/XIX/08
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XV/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2008 roku w
sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008-2013.

UCHWAŁA NR 125/XIX/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XV/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2008 roku w
sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008-2013.

Na podstawie  art.  4 ust.  1 pkt  21 i  art.  12 pkt  11 ustawy z  dnia  5 czerwca  1998 r.  o  samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 184 ust.1 pkt 5 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1.

Uchyla  się  załącznik do  uchwały  Nr 87/XV/08  wprowadzony uchwałą  Nr 102/XVII/08  Rady Powiatu  w
Otwocku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XV/08 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego
na lata 2008-2013.

§ 2.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr 87/XV/08 polegające na przyjęciu załączników:
1)załącznik Nr 1 - Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Otwockiego na lata 2008 -2013,
2)załącznik  Nr  2  -  Lista  zadań  objętych  Wieloletnim  Programem  Inwestycyjnym  z  planowanym
finansowaniem w latach 2008 – 2013 – zbiorczo,
3)załącznik Nr 3 - Lista zadań objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym w latach 2008-2013 (dane
w PLN),
stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W  związku  z  ubieganiem się  o  środki  zewnętrzne  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, po przedstawieniu propozycji przez jednostki Powiatu
Otwockiego w pierwszej połowie lipca br., Zarząd Powiatu w dniu 22 lipca 2008 zaakceptował zgłoszone
propozycje i postanowił o umieszczeniu nieujętych zadań w WPI. Wprowadzenie tych zadań do dokumentu
WPI jest niezbędne podczas procesu aplikacji o środki zewnętrzne (wskazanie zgodności z dokumentami
strategicznymi). Podczas  oceny merytorycznej  złożonych aplikacji  do Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania
Programów Unijnych, będzie oceniana zgodność zadań z dokumentami strategicznymi zarówno na szczeblu
Powiatu jak i Województwa. Dotychczas z przygotowania strategii wywiązała się Oświata Powiatowa oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Mając  na  uwadze  powyższe,  zasadne  jest  wprowadzenie  nowych  zadań  do  dokumentu  WPI,  w  celu
zwiększenia szans uzyskania środków UE na poszczególne projekty .


