
projekt Nr 5 

 

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 plan dochodów majątkowych oraz plan wydatków majątkowych  w 2019 

roku zgodnie ze zmianami przyjętymi do uchwały budżetowej. 

Zaplanowano kredyt w 2020 roku w kwocie 4.000.000 zł w związku z planowanym 

zwiększeniem wydatków majątkowych,  w tym oświatowych na inwestycje w 2020 roku. 

Okres spłaty kredytu zaplanowano na lata 2021-2030, we wskazanym okresie zwiększono 

rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych jednocześnie  w tej samej wysokości zmniejszając  

wydatki bieżące.  

 

 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  19.512 zł jednocześnie zmniejszając plan 

wydatków na 2020 r. o 19.512 zł  na realizację programu unijnego pn. „Poprawa 

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez 

uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”, łączne 

nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie; 

2. zmniejszono plan wydatków na  2019 r. o  kwotę 910.000 zł  jednocześnie zwiększając 

plan wydatków na rok 2020 o 910.000 zł na realizację  zadania pn. „Rozbudowa szatni w 

Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”, łączne nakłady 

finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie; 

3. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie na lata 2019-2020 pn. ”Wykonanie ZRIDu 

ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa 

na drodze powiatowej nr 2702W” o łącznych nakładach finansowych 90.000 zł, w tym: 

rok 2019 - 20.000 zł, rok 2020 – 70.000 zł, zgodnie z zawartą umową z Gminą 

Wiązowna; 

4. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie na lata 2019-2020 pn. „Budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku” o łącznych 

nakładach finansowych 6.500.000 zł, w tym: rok 2019 - 4.000.000 zł, rok 2020 – 

2.500.000 zł. 

 
Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 

 

 

 


