
projekt Nr ………. 

 

UCHWAŁA NR ………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ………………………. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2019 – 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 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031 

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 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

 

Załącznik nr 1  

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w postaci pomocy finansowej dla Gminy 

Celestynów w latach 2020 – 2022. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dokonano 

aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika nr 1 Wieloletnia 

prognoza finansowa.  

 

 Zmiany nie wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, 

zachowując 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 nowe zadanie 

oraz dokonano następujących zmian w latach 2020 - 2022,  zgodnie z poniższym 

wyszczególnieniem: 

1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" – zmniejszono wydatki w 2020  roku  -

500.000 zł, w 2021 roku - 1.000.000 zł jednocześnie zwiększając o 1.500.000 zł wydatki                

w roku 2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie, 
2. wprowadzono nowe zadanie -  Pomoc finansowa dla Gminy Celestynów na zadanie pn. 

„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w 

Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację 

przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. 

Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 

kolejowych z drogami – etap III” – okres realizacji w latach  2020 -2022, w tym: 2020 rok 

– 500.000 zł, 2021 rok – 1.000.000 zł, 2022 rok – 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe 

oraz limit zobowiązań wynoszą 2.500.000 zł. 

 

 
Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 

 

 

 


