
projekt Nr 2 

 

UCHWAŁA NR ……………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia …………………. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2017 – 2031, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870, 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 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, uchwala się,                    
co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031, 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 

Marcin Bandura 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2017 – 2031, z późn. zm. 

 

Załącznik nr 1  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego         

na rok 2017, 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. odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszorowerowego               

w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W 

- ul. Kraszewskiego w Otwocku”, w związku z uzyskaniem przez Gminę Karczew                        

oraz Miasto Otwock dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego – OŚ.IV Działanie 4.3.2 Priorytet Inwestycyjny 4e                           

w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju 

komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka oraz „Wybierzmy rower – Partnerstwo                             

dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Opracowanie dokumentacji projektowej                        

i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, co wiąże się z wykonaniem przez obie gminy ciągu 

pieszorowerowego na własnym terenie. Środki wynikające z rezygnacji z w/w zadania, 

zaplanowane w budżecie 2017 i 2018 roku po 300.000 zł zostały przeniesione na inne 

wymagające niezbędnych nakładów zadania inwestycyjne oraz w 2018 roku w kwocie 

31.891 zł na zwiększenie dotacji inwestycyjnej na opisane w pkt 2 przedsięwzięcie, 

2. zwiększono o kwotę 31.891 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 roku                

oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji                        

i geoinformacji” na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie nr CG-R-II.272.1.2.2017.IG z dnia 6 września 2017 r.                  

w celu dostosowania wkładu własnego powiatu do faktycznych potrzeb po 

rozstrzygnięciu przez Województwo Mazowieckie postępowania przetargowego na 

„Kontrolę i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług 

danych przestrzennych – tura I”, 

3. zwiększono o kwotę 57.500 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o.” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór 

inwestorski w ramach niniejszej inwestycji, w tym: w 2017 roku – 37.500 zł, w 2018                    

roku – 20.000 zł. 

 
 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


