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Z uwagi na nie przekształcenie, zgodnie z porozumieniem S.OS.III.0310.1.2019                         

z 09.05.2019, części drogi powiatowej Nr 2718W ul. Jankowskiego w Celestynowie na drogę 

gminną, w której ma być budowany tunel pod torami w wydatkach inwestycyjnych 

zmieniono  pomoc finansową na drogę gminną (rozdział 60016) w kwocie 500.000 zł § 6300 

na dotację §6610 na zadanie realizowane w ramach porozumień między j.s.t. w rozdziale 

60014.                                                             

Nie dostosowano jednak, w stosunku do wprowadzonych zmian, nazwy zadania                           

w Tab. 2a  Plan wydatków majątkowych na 2020 rok  w  projekcie Uchwały Budżetowej 

Powiatu Otwockiego na 2020 rok oraz  w Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich                                  

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2020-2033.                               

Ad . projekt  Nr 4: 

 

W konsekwencji wprowadzonych zmian do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu 

Otwockiego na 2020 rok, w Tabeli  Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok”                                       

w poz. 42 dział 600 rozdział 60014 – dostosowuje się nazwę zadania, która po zmianie 

otrzymuje nowe brzmienie:  

„Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania 

bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową 

przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A 

w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” 

 

Ad. projekt Nr 5: 

 

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 

  

W związku z powyższym dostosowuje się również nazwę zadania w Zał. Nr 2 w poz. 

1.3.2.8, która po zmianie otrzymuje  brzmienie: 

„Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania 

bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową 

przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A 

w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. 
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