
projekt Nr 4 

 

UCHWAŁA NR ……………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia …………………. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2018 – 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, 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 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031, uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031 

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 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2018 – 2031, z późn. zm. 

 

Załącznik nr 1  

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego         

na rok 2018, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika 

nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.  

Zwiększono plan  dochodów z niżej wymienionych źródeł, w tym:                

1. z tytułu otrzymanych dotacji celowych w formie pomocy finansowej dla Powiatu 

Otwockiego na realizację zadań inwestycyjnych,  

2. w związku refundacją wydatków poniesionych przez Powiat Otwocki w 2017 r. 

dotyczących programu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania 

ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”, w 

ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,                        

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

3.  z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego środków z rezerwy subwencji ogólnej,                   

z przeznaczeniem na  dofinansowanie inwestycji drogowej 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”, 

4. z tytułu zwrotu zapłaconej kwoty (Powiat Otwocki dokonał częściowej wpłaty                     

z decyzji MF z 29 października 2015 r. nr ST5.4550.364b.2015/PLJ) części oświatowej 

subwencji ogólnej za 2011 r.,  zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr MF 

ST4.4755.18.2018.4.JAP umarzającą w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie                  

w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej przez Powiat Otwocki kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej za 2011 r., 

oraz zgodnie z przyjętymi do Uchwały Budżetowej zmianami w jednostkach 

budżetowych Powiatu .  

 

Zwiększono również plan wydatków majątkowych w 2018 r., zgodnie ze zmianami 

przyjętymi do Uchwały Budżetowej, zwiększeniu uległy środki na wydatki bieżące, 

majątkowe kontynuowane oraz wydatki majątkowe w formie dotacji. 

 

 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. zwiększono o kwotę 84.102 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 roku 

oraz limit zobowiązań  na realizację zadania pn. -„Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów –  ul. Otwocka” - zgodnie ze 

zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu w roku bieżącym, 

2. zwiększono o kwotę 800.000 zł łączne nakłady finansowe,  plan wydatków w 2018 roku 

oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 



2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku” - zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do budżetu Powiatu w roku bieżącym, 

3. zwiększono o kwotę 257.375 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 roku 

oraz limit zobowiązań  na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej 

na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku”  - zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do budżetu Powiatu w roku bieżącym, 

4. zmniejszono o kwotę 997.091 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 roku 

oraz limit zobowiązań na realizację zadania 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, 

5. w związku z  otrzymaną dotacją celową z  Gminy  Karczew w wysokości 50.000 zł oraz 

zabezpieczeniem udziału własnego  Powiatu w kwocie 70.000 zł na realizację zadania pn. 

„Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie” - 

wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie w 2018 r., będące kontynuacją zadania z lat 

poprzednich, określając łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków i zobowiązań - 

zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu w roku bieżącym, 

6. w związku z  otrzymaną dotacją celową  z  Gminy  Kołbiel w wysokości 40.000 zł oraz 

zabezpieczeniem udziału własnego  Powiatu w kwocie 100.000 zł na realizację zadania 

pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty” - 

wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie w 2018 r. będące kontynuacją zadania z lat 

poprzednich, określając łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków i zobowiązań - 

zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu w roku bieżącym. 

 
 

 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

      Wiesław Miłkowski 

 

 


