
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 Łukasz Banaszek 

 



 

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.   

 

Zmniejszono plan dochodów majątkowych w 2018 r., zgodnie ze zmianami przyjętymi do 

Uchwały Budżetowej, w tym: 

1. wycofano środki finansowe w planie dotacji od innych jednostek samorządu 

terytorialnego, na skutek odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i 

Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”,  

2. zmniejszono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości , bilansując dochody i wydatki. Dochody  ze 

sprzedaży mienia Powiatu zaplanowane  w budżecie na br. w zakładanej kwocie mogą 

być trudne do zrealizowania. 

 

Zwiększono również plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2020, w związku               

z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji(FRSE) – Narodową Agencją 

programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, z tytułu dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej nowego projektu  unijnego pn. „Poznawanie  europejskiego rynku pracy”, 

realizowanego  w latach  2018 – 0 zł,  2019 – 508.745 zł  i  2020 r. – 134.772 zł.  

 

Zmniejszono  plan wydatków majątkowych w 2018 r. zgodnie ze zmianami przyjętymi do 

Uchwały Budżetowej, w tym: 

1. o kwotę 538.000 zł z  zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa na rondo skrzyżowania 

dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego                         

z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”, odstępuje się od realizacji zadania,   

2. o kwotę 190.000 zł z  zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu na przepust w 

ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”, 

odstępuje się od realizacji zadania,   

3. o kwotę 61.350  zł z  zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku 

w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby 

siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”, odstępuje się od realizacji 

zadania, 

4. o kwotę 5.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Komendy Powiatowej 

Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji 

nieoznakowanej”, 

5. o kwotę 20.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki 

asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2768W -  ul. Granicznej w Józefowie od 

ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna”. 

 

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

Uchwały Budżetowej, w tym: 



1.  o kwotę 36.900 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika 

przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz                    

z wjazdami” , 

2. o kwotę 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na zakup dwóch 

radioprzemienników na potrzeby systemu łączności dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej”,  

3. o kwotę 15.166 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni                      

w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”,  

4. o kwotę 32.000 zł na opracowanie  „Programu funkcjonalno-użytkowego hali 

sportowej    w   Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Otwocku”, 

5. o kwotę 20.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 

drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy”. 

   

 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. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „Poznawanie  europejskiego rynku pracy” do 

realizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w latach 

2018-2020, o łącznych nakładach finansowych 643.517 zł, w tym  2018 rok – 0 zł,                

2019 rok – 508.745 zł,  2020 rok  – 134.772 zł  – zgodnie z zawartą umową, 

2. odstąpiono od realizacji zadania pn. „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg 

powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto     i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą 
gminną ul. Bielińskiego w Karczewie” – w związku brakiem  ofert ze strony 

wykonawców w ramach ogłoszonego zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych, 

3. odstąpiono od realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi 

powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach” - ze względu na 

fakt, iż najniższa oferta na to zadanie przekracza dwukrotnie plan finansowy, zadanie 

w br. nie może być zrealizowane, 

4. odstąpiono od realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku 

przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby 

Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu” w związku z tym, iż wykonawca,                 

z którym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji nie wywiązał się  z  realizacji 

zadania, na skutek czego umowa została zerwana. 

 

 

 
Skarbnik Powiatu 

      Wiesław Miłkowski 

 

 


