
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, 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. W  § 2 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu: 

    „3) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację 

przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o  finansach publicznych,                   

w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą 

wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.” 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 5. 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.  

 

Zwiększono plan dochodów majątkowych w 2020 r. o łączną kwotę 576.921 zł                     

ze sprzedaży mienia powiatu 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 plan wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1.118.029 zł na 

wybrane zadania drogowe, których zakończenie  zostało przesunięte na rok 2020 , 

zabezpieczając  środki umożliwiające  podpisanie umów z wykonawcami, na   realizację                

tych zadań  z terminem zakończenia w 2020 r. 

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

z podpisaniem umowy  przez Powiat Otwocki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dotyczącą projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 

kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”   realizowanego                        

w latach 2019 – 2021, w tym: 2019 r. - 6.748 zł; 2020 r.  – 6.748 zł; 2021 r. – 6.748 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 pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 

kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” do realizacji 

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

o łącznych nakładach finansowych   20.244 zł, w tym:  2019 rok – 6.748 zł,  2020 rok – 

6.748 zł,  2021 rok  – 6.748 zł – zgodnie z zawartą umową; 

2. zwiększono o kwotę 153.946 zł  plan wydatków na 2020 r., łączne nakłady finansowe 

oraz limit zobowiązań  na realizację  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”; 

3. zmniejszono  o kwotę 80.667 zł plan wydatków na 2019 r. oraz  plan wydatków  na                   

2020 r. o kwotę 100.000 zł aktualizując łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań  

na realizację  zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie”- 

zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.; 

4. zmniejszono o kwotę 3.130 zł plan wydatków na 2019 r. oraz  plan wydatków na                                  

2020 r.  o kwotę 150.000 zł aktualizując  łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań  



na realizację  zadania pn. „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu”- 

zadanie zostanie zrealizowane w 2019r. – zadanie zostanie wykonane w 2019 r.; 

5. zmniejszono plan wydatków na 2019 r. o kwotę 550.000 zł. i zwiększono plan 

wydatków na 2020 r. o kwotę 1.165.000 zł oraz łączne nakłady finansowe oraz limit 

zobowiązań  o kwotę 615.000 zł na realizację  zadania pn. „Przebudowa dróg 

powiatowych   nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku;  

6. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w 

Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce”  do realizacji 

w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań 64.083 zł ,  

w tym: 2019 rok  - 15.000 zł; 2020 rok – 49.083 zł. 

 

Ad. § 2.  Zmiana  w § 2  do 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 dotyczy rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Powiatu. 

 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2500), w celu poprawienia efektywności 

zarządzania środkami regionalnych programów operacyjnych, wprowadzono w art. 232 

ustawy o finansach publicznych,  dodatkowe upoważnienie dla Zarządu j.s.t., umożliwiające 

zmiany w budżecie  i WPF jednostki, dotyczące realizacji projektów finansowanych                         

z udziałem środków europejskich. Upoważnienie to  umożliwi organowi wykonawczemu 

j.s.t., dokonywanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację  przedsięwzięć 

finansowanych     z udziałem środków europejskich albo innych środków, o których mowa             

w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile nie pogorszą wyniku budżetu dla 

każdego roku objętego prognozą. 

 Dotychczas kompetencje tych zmian należały do organu stanowiącego                                      

i niejednokrotnie opóźniało to proces realizacji projektu.  

Ponieważ tylko organ stanowiący może udzielić takiego upoważnienia organowi 

wykonawczemu niezbędne jest wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. 

 

 
Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 

 


