
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, 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 Marek Bajson



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 majątkowych w 2020 r. o łączną kwotę 949.000 zł,
w tym:
1. plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę

474.500 zł w związku z planowaną  dotacją  na rok 2020 z Gminy Karczew na inwestycję
drogową,

2. plan dochodów ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę 474.500 zł w związku ze
spodziewaną realizacją dochodów, po uprawomocnieniu się otrzymanych decyzji, z tytułu
odszkodowania na rzecz Powiatu Otwockiego za przejęte nieruchomości pod inwestycje
celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. „Specustawa
drogowa”.

Zwiększono również plan wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 949.000 zł. w
związku z wprowadzeniem do realizacji nowego 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”.

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 o  kwotę 80.000 zł plan wydatków na  2019 r., łączne nakłady finansowe

oraz limit zobowiązań  na realizację  zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w
Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby
Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”;

2. zmniejszono o kwotę 198.956 zł plan wydatków na 2019 r., łączne nakłady finansowe
oraz limit zobowiązań  na realizację  zadania pn. „Modernizacja  mostu  w ciągu drogi
powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”;

3. zwiększono o kwotę 1.290.000 zł plan wydatków na 2019 r., łączne nakłady finansowe
oraz limit zobowiązań  na realizację  zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr
2714W w Celestynowie”;

4. zwiększono o kwotę 1.270.000 zł plan wydatków na 2019 r., łączne nakłady finansowe
oraz limit zobowiązań  na realizację  zadania pn. „Przebudowa  drogi powiatowej Nr
2724W w Całowaniu”;

5. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację
zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i
Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo” zwiększono



o kwotę 172.252 zł plan wydatków na 2020 r., łączne nakłady finansowe oraz limit
zobowiązań;

6. zwiększono o kwotę 2.844.000 zł plan wydatków na 2019 r., łączne nakłady finansowe
oraz limit zobowiązań  na realizację  zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr
2763W ul. Majowej w Otwocku” oraz zmieniono nazwę inwestycji zgodnie z wnioskiem
złożonym do Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowa dróg powiatowych
nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku”.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski


