
projekt Nr 2 
 

UCHWAŁA NR ……………. 
 

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

 
w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 
na lata 2016 – 2028 

 
 
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 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028,                      
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 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  
22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2016 – 2028 
 
 
Załącznik nr 1  
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 
2016, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 
Wieloletnia prognoza finansowa. W szczególności zmniejszono o kwotę 200.000 zł w roku 
2016 wydatki zaplanowane na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z zapłatą 
przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. odsetek zgodnie z harmonogramem płatności 
wynikających z programu emisji obligacji, na które Powiat Otwocki udzielił poręczenia w 
2015 roku. 
W kolumnie Przewidywane wykonanie wprowadzono dane zgodne z faktycznym 
wykonaniem budżetu w roku 2015.  
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 zaktualizowano kwoty łącznych 
nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2016 oraz limit zobowiązań przedsięwzięć,               
o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, uwzględniając faktycznie poniesione wydatki na ich 
realizację w latach poprzednich oraz zmiany wprowadzone do budżetu powiatu w roku 
bieżącym, w tym: 
1) w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku dotyczących projektu 

pn. „Uczymy się zawodu w Europie - II”, zwiększono o kwotę 60.282 zł plan wydatków                
w roku 2016 oraz limit zobowiązań niniejszego projektu, realizowanego przez Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2015-2016, 

2) zgodnie z umową nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015265 wprowadzono nowy 
projekt unijny pn. „Europejczycy z Powiatu Otwockiego”. Projekt będzie realizowany                      
w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku                            
i finansowany ze środków Perspektywy Finansowej 2014-2020. Łączne nakłady 
finansowe projektu wynoszą 782.308 zł, w tym w 2016 roku – 625.846 zł, w 2017 roku – 
156.462 zł, 

3) zmniejszono o kwotę 1.478 zł  plan wydatków w 2016 roku oraz łączne nakłady 
finansowe projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” stosownie                       
do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr GW-
2.433.8.1.2016.MK z dnia 22 lutego 2016 r. informującego o aktualnej klasyfikacji 
budżetowej niniejszego projektu oraz wartości dotacji na 2016 rok.  

 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 
 

 


