
projekt Nr 2 
 
 
 
 

 
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. 
  
 
 
 
 
 
 
Radca prawny 
Anna Grażyna Świetlicka 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

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. 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) dostosowano kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2015              

oraz limit zobowiązań projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego                               
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy                            
o Mazowszu” – projekt BW, zgodnie z aneksem nr 6 z dnia 09.09.2015 r. do umowy 
zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej 
współpracy przy realizacji niniejszego projektu, 

2) dostosowano kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2015                  
oraz limit zobowiązań projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa” – projekt EA, zgodnie z aneksem nr 6 z dnia 31.08.2015 r. do umowy 
zawartej Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy 
przy realizacji niniejszego projektu, 

3) na podstawie umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI zawartej w dniu 30.09.2015 r. pomiędzy 
Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim wprowadzono przedsięwzięcie                  
pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”  do realizacji w latach              
2016-2018 w łącznej wysokości 292.495 zł, w tym: rok 2016 – 58.499 zł, 2017-116.998 
zł, 2018 – 116.998 zł, 

4) zmniejszono plan wydatków w roku 2015 o kwotę 22.000 zł zadania pn. „Organizacja 
współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w związku z odstąpieniem                         
od konkursu na jego realizację poprzez organizację pożytku publicznego i przejęcie 
organizacji przez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego                            
w Otwocku. Stosownie do powyższych zmian zmniejszono kwotę łącznych nakładów 
finansowych i limit zobowiązań, 

5) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku przy                                    
ul. Ujejskiego 14” do realizacji w latach 2015-2016 w łącznej wysokości 310.000 zł, w 
tym: rok 2015 – 10.000 zł, 2016 – 300.000 zł.  

 
 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 



Wiesław Miłkowski 
 


