
projekt Nr 3 

 

  

 

UCHWAŁA NR ………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ………………………. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

19 grudnia  2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2020 – 2033, 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 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033,                

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia  2019 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata                                     

2020-2033, z późn.zm.   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 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2020 – 2033, z późn.zm. 

 

Załącznik nr 1  

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego         

na rok 2020, dokonano aktualizacji danych w poszczególnych pozycjach prognozy załącznika                  

Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.  
 

W załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa pomniejsza się  poz. 9.1, 9.1.1, 

9.1.1.1 oraz poz. 9.3, 9.3.1 w latach 2021-2023, w tym: 2021 r. – o kwotę 903.541 zł,                        

2020 r. –  o kwotę 903.541 zł,   2023 r. – o kwotę 903.540 zł . 

Korekta ww. pozycji wynika z niewłaściwego przyporządkowania do poz. 9 Finansowanie 

programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,  pod względem źródeł finansowania,  projektu pn. „Utrzymanie 

ciągłości projektu pn. " Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 

otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 

dziennego" realizowanego w latach 2021- 2023.  

Powyższe środki będą przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu pn. „Poprawa 

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie 

usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” realizowanego  w latach                   

2018-2020 i w całości będą sfinansowane ze środków własnych  Powiatu, dlatego   nie mogą 

być zakwalifikowane w poz. 9, o której mowa powyżej. 

  

 Zmiany nie 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. w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących źródeł finansowania  projektu  

pn. „Utrzymanie ciągłości projektu pn. "Poprawa funkcjonowania osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych 

świadczonych w formie wsparcia dziennego", przenosi się,                                                                

w zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,  ww. zadanie z poz. 1.1 -  Wydatki na 

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków,   o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o 

finansach publicznych, poz. 1.1.1  wydatki bieżące (poz. 1.1.1.8)                                            

do  poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt 1.1, 1.2),     poz. 1.3.1  wydatki bieżące (poz. 1.3.1.4). 

 Łączne nakłady finansowe, limity wydatków  w poszczególnych latach oraz limit 

zobowiązań pozostają bez zmian;   

2. wprowadzono projekt (kontynuacja) pn. „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie                                   

e-administracji i geoinformacji” do realizacji przez Starostwo Powiatowe                         

w Otwocku   w latach 2016-2021, o łącznych nakładach finansowych   322.117  zł,               

w tym:  2020 rok – 22.770 zł,  2021 rok  – 47.802 zł, w związku z przedłużeniem tego 

projektu przez Województwo Mazowieckie na lata 2020 i 2021; 

 



 

 

 

3. zmniejszono o kwotę 10.000 zł  plan wydatków na 2020 r., łączne nakłady finansowe 

oraz limit zobowiązań    na realizację zadania pn.: „Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-

rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej nr 2702W”, dostosowując plan do potrzeb wynikających z zawartej umowy 

z wykonawcą projektu. 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 

 


