
projekt Nr 2 

 

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 majątkowych w 2018 r. w związku z wpłatą z  tytułu  

odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  za przejęte 

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.               

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

tzw. „Specustawa drogowa”.  

Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami  od 

Wojewody Mazowieckiego oraz zgodnie z przyjętymi zmianami do Uchwały Budżetowej.  

 

Zwiększono plan wydatków majątkowych w 2018 r. zgodnie ze zmianami przyjętymi 

do Uchwały Budżetowej, w tym: 

1. o kwotę 271.183 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu 

drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku”,  

2. o kwotę 17.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika 

przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy 

Kościele)”, 

3. o kwotę 120.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego 

pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - 

Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki”, 

4.  o kwotę 7.000 zł w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie 

projektu przyłącza  wodno–kanalizacyjnego do budynku PCZ Sp. z o.o.”, 

5. o kwotę 105.000 zł w związku  ze zwiększeniem środków na przedsięwzięcie pn.  

„Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części 

istniejącej”, 

6. o kwotę 18.450 zł na zadanie inwestycyjne pn. ”Modernizacja Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza do sieci 

wodociągowo – kanalizacyjnej DPS. 

Zmniejszono plan wydatków majątkowych  zgodnie ze zmianami przyjętymi do 

Uchwały Budżetowej, w tym: 

1. o kwotę 45.000 zł   z  zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szatni w Zespole 

Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części 

istniejącej”,  

2. o kwotę 23.546 zł   z zadania inwestycyjnego pn. „Częściowa wymiana parkietu                       

w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego    w Otwocku”, 

3. o kwotę 9.550 zł – z zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego – 

zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”. 

 

 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.  w związku z przetargiem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej  i Czaplickiego w 

Otwocku”, na podstawie ofert oszacowano, że łączny koszt wykonania inwestycji 

w zakresie robót budowlanych wyniesie 4.100.000 zł. Ponieważ w budżecie na 

2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 3.828.817 zł, w celu realizacji całego 

zadania zwiększa się środki finansowe na 2018 r. o kwotę 271.183 zł,  aktualizując 

tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków w 2018 r. oraz limit 

zobowiązań, 

2. w związku z zakończeniem w pełnym zakresie w 2018 r. zadania inwestycyjnego 

pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. 

Żeromskiego w Otwocku”,  zdejmuje się środki ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na  2019 r. w kwocie 588.045 zł, aktualizując tym samym łączne 

nakłady finansowe, plan wydatków w 2019 r. oraz limit zobowiązań, 

3. zwiększa się o kwotę 18.450 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. ”Modernizacja 

Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, aktualizując tym samym łączne nakłady 

finansowe, plan wydatków w 2018 r. oraz limit zobowiązań, 

4. w związku z tym, iż planowana na trzy lata inwestycja pn. „Częściowa wymiana 

parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego                      

w Otwocku” została zrealizowana w całości za kwotę zaplanowaną w  br., 

wycofuje się środki zabezpieczone na realizację w/w zadania w  2019 r. w kwocie 

400.000 zł, aktualizując tym samym łączne nakłady finansowe, plan wydatków                 

w 2019 r. oraz limit zobowiązań.   

Jednocześnie z racji wykonania przedsięwzięcia w całości, z nazwy zadania 

wykreśla się słowo „Częściowa”. 

 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

      Wiesław Miłkowski 

 


