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UCHWAŁA NR …………………. 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia …………………………….. 

 
w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego  
na lata 2015 – 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 (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 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028,                      
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 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  
29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 
 
 
Załącznik nr 1  
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 
2015, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 
Wieloletnia prognoza finansowa.  
W szczególności został wprowadzony planowany do zaciągnięcia w 2015 roku kredyt 
długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 
powiatu w kwocie 1.821.539 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
4.178.461 zł. Kredyt zaplanowano na lata 2016-2025. Odpowiednio do wzrostu zadłużenia 
zwiększono przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych oraz wydatki                        
na obsługę długu w latach 2016-2025.  
Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych w latach 2016-2025 wynikają z rozliczenia 
budżetu w celu jego zbilansowania. 
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) zmniejszono o kwotę 400.000 zł  łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2015 

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”; 

2) przeniesiono plan wydatków w kwocie 12.000 zł z zadania pn. „Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - 
docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej” z roku 
2015 na rok 2016. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe oraz limit 
zobowiązań zadania nie uległ zmianie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 
 


