
projekt Nr 2 

 

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 2019 r. poz. 

869), 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 Łukasz Banaszek 



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  

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego         

na rok 2019, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika                  

nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.  

Zmniejszono o 10.000 zł deficyt na 2019 rok – poz. 3 Załącznika nr 1 Wieloletnia 

prognoza finansowa oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - poz. 4.3. 

Załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa , jako źródła pokrycia planowanego na 2019 

rok deficytu budżetowego, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej,                 

w związku z Uchwałą Nr 11.178.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej                          

w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. dotyczącej  orzeczenia nieważności w części uchwały                                    

Nr 32/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale 

Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia  2019 r. – Uchwała Budżetowa 

Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. w części dotyczącej   § 1 pkt 2 uchwały 

określającego wydatki budżetu z przeznaczeniem na świadczenie usług lekarza, tzw. lekarza 

„koronera”.  

Zwiększono plan dochodów majątkowych w 2019 r., zgodnie ze zmianami przyjętymi 

do uchwały budżetowej. 

Zwiększono  plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2022, w związku               

z podpisaniem umów  dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi  priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,  Działania 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020                

na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:   

1. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”   

realizowanego w latach 2019-2022, w tym:  2019 rok – 526.911 zł,  2020 rok – 

109.523 zł,  2021 rok  – 109.536 zł, 2022 rok – 59.275 zł; 

2. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Otwocku” realizowanego w latach 2019-2022, w tym:  2019 rok 

– 402.872 zł,  2020 rok – 186.287 zł,  2021 rok  – 181.624 zł, 2022 rok – 59.621 zł. 

 

Zwiększono  plan wydatków majątkowych w 2019 r. zgodnie ze zmianami przyjętymi do 

uchwały budżetowej. 

 

 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 plan wydatków w 2019 r. o kwotę  19.242 zł jednocześnie zmniejszając plan 

wydatków na 2020 r. o 19.242 zł  na realizację programu unijnego pn. „Rozwijamy 

skrzydła”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy  zmianie; 

2. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku                      

w latach 2019-2022, o łącznych nakładach finansowych   805.245 zł, w tym:  2019 rok – 



526.911 zł,  2020 rok – 109.523 zł,  2021 rok  – 109.536 zł, 2022 rok – 59.275 zł  – 

zgodnie z zawartą umową; 

3. wprowadzono nowy projekt unijny pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” do realizacji przez Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny im. Stanisława Staszica  w Otwocku w latach 2019-

2022, o łącznych nakładach finansowych   830.404 zł, w tym:  2019 rok – 402.872 zł,  

2020 rok – 186.287 zł,  2021 rok  – 181.624 zł, 2022 rok – 59.621 zł  – zgodnie z zawartą 

umową; 

4. zmniejszono o kwotę 50.000 zł  łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2019 

oraz limit zobowiązań zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie ”                    

w związku ze  zmniejszeniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy 

Osieck; 
5. wprowadzono plan wydatków na 2019 rok w kwocie 90.000 zł jednocześnie  zmniejszając  

plan wydatków na 2020 rok  o 90.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej 

Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej 

Nr 50 w kierunku wsi Glinki”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy  

zmianie; 

6. zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. 

Prostej w Celestynowie” na  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie”, 

łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy  zmianie; 

7. zwiększono o kwotę 150.000 zł plan wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka – 

Poręby”. W 2017 r. gmina Wiązowna przekazała dotację w wysokości 150.000 zł na ww. 

zadanie (Uchwała Rady Powiatu w Otwocku 221/XXVIII/17 z dnia 24.10.2017 r.),                   

ze względu na złe warunki atmosferyczne nie wykorzystano otrzymanych środków, 

zostały zwrócone. Łączne nakłady finansowe  nie zostały zmniejszone i nie zwiększono 

limitu zobowiązań na lata następne o kwotę zwróconej dotacji. W związku  z powyższym, 

po ustaleniach   z Zarządem Dróg Powiatowych, zwiększa się wydatki o 150.000 zł  do 

wysokości łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na realizację ww. 

przedsięwzięcia;  

8. zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w 

Całowaniu” na „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu”, łączne 

nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy  zmianie; 

9. zwiększono o kwotę 50.000 zł  łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2019 

oraz limit zobowiązań zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie 

Kiełczewskie – Zuzanów - Czarnowiec”; 

10. zwiększono o kwotę 50.000 zł  łączne nakłady finansowe, plan wydatków w roku 2019 

oraz limit zobowiązań zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W 

Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie”; 

11. zwiększono o kwotę 50.000 zł łączne nakłady finansowe, plan wydatków na 2019 rok 

oraz limit zobowiązań zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W 

Grabianka - Górki –Osieck”; 

12. wprowadzono plan wydatków na 2019 rok w kwocie 90.000 zł jednocześnie  zmniejszając  

plan wydatków na 2020 rok  o 90.000 zł na zadanie pn.” Wykonanie nakładki 

asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk”, łączne nakłady 

finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy  zmianie; 

13. odstąpiono od realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, 

Izabela, Michałówek, Duchnów”.  Zadanie realizuje Gmina Wiązowna w ramach pomocy 

rzeczowej; 

14. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie w 2019 r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2769W  - ul. Sikorskiego w Józefowie” w kwocie 100.000 zł,  określając łączne 



nakłady finansowe oraz limit wydatków i zobowiązań - zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do budżetu powiatu w roku bieżącym; 

15. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie w 2019 r. pn. „Wykonanie nakładki 

asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej  

Nr 17 do miejscowości Gadka” w kwocie 100.000 zł,  określając łączne nakłady 

finansowe oraz limit wydatków i zobowiązań - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do 

budżetu powiatu w roku bieżącym. 

 
Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 

 

 

 


