
projekt Nr ……….

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 2017 r. poz.
2077), 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
Marek Bajson



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. W szczególności zwiększono plan dochodów i
wydatków bieżących w latach 2017-2021 z tytułu dofinansowania ze środków budżetu
państwa nowego zadania pn. „Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach
programu „Za życiem”, który będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 2 w Otwocku.

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 łączne nakłady finansowe, plan wydatków w larach 2017-2018 oraz limit

zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul.
Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku
od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie
gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
do budżetu powiatu w roku bieżącym (tj. zmniejszenie o kwotę 1.167.432 zł, w tym
583.716 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i 583.716 zł –
wkład własny powiatu) oraz zgodnie z przyjętym projektem uchwały budżetowej na 2018
rok;

2. zwiększono o kwotę 52.000 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2017 roku
oraz limit zobowiązań zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału
Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na
wymianę pionów (rur) wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
wynajmowanych przez Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny;

3. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Częściowa wymiana parkietu na I piętrze
w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”
do realizacji w latach 2017-2020 o łącznych nakładach finansowych 1.012.000 zł;

4. zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa na lata 2017-2021 w łącznej wysokości
1.359.960 zł na realizację zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego,
wprowadzono nowy projekt w wydatkach bieżących pn. „Ośrodek koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczy w ramach programu „Za życiem”, który będzie realizowany
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku;

5. dostosowano łączne nakłady finansowe, plan wydatków w latach 2017-2019 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” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu
powiatu w roku bieżącym (tj. zmniejszenie o kwotę 187.850 zł) oraz zgodnie z przyjętym
projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski


