
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 2019 r. poz. 

869) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

Zwiększono plan dochodów ze sprzedaży mienia  w 2020 r. o kwotę 1.500.000 zł                   

w związku z prawdopodobieństwem niezrealizowania dochodów ze sprzedaży mienia w br.                           

i przeniesieniem środków zaplanowanych ze sprzedaży nieruchomości na rok 2020. 

Zwiększono również  plan wydatków majątkowych w roku 2020  o kwotę 1.500.000 zł.  

Środki te stanową zabezpieczenie na inwestycje,  m.in. na nowo wprowadzone zadanie, do 

załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,  pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg 

powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na 

skrzyżowanie typu rondo”. Po podpisaniu umowy  nr FDS/8/2019 (219/CRU/2019/ZDP) 

pomiędzy  Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim   z dnia 14 sierpnia 2019 r.,  

wydłużono okres realizacji inwestycji do 2020 r., 

 

 Zwiększono  plan dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2021, w związku               

z podpisaniem umowy  dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020   na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej                           

pn. „Aktywna integracja w powiecie otwockim” realizowanego w latach 2019 – 2021, w tym: 

2019 r. -37.025 zł; 2020 r.  – 424.713 zł; 2021 r. – 322.262 zł. 

 

 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. „Aktywna integracja w powiecie otwockim” do 

realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku  w latach 2019-2021,  

o łącznych nakładach finansowych   784.000 zł, w tym:  2019 rok – 37.025 zł,  2020 rok – 

424.713 zł,  2021 rok  – 322.262 zł – zgodnie z zawartą umową; 
2. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg 

powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na 

skrzyżowanie typu rondo” do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach 

finansowych i limicie zobowiązań 1.901.000 zł , w tym: 2019 rok  - 500.000 zł; 2020 rok 

– 1.401.000 zł. 

 

 

 
Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 

 


