
 
 

 
 
 

UCHWAŁA NR 112/XIV/11 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  

 
 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia            
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku           
z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę                    
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy               
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)            
w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę            
o finansach publicznych uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego zgodnie z: 
1) załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;    
2) załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć. 

 
§ 2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 

1) zaciągania zobowiązań: 
a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2, 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budŜetowy, ujętych w załączniku Nr 2, 

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania 
zobowiązań, o których mowa w pkt 1. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr 21/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011-2022 z późn. 
zm.  

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                 
w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie od dnia 1 stycznia 2012 r.  
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 
 
  


