
projekt Nr 2 

 

  

 

UCHWAŁA NR ………….. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ……………………. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 

29 grudnia  2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2021 – 2035, 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 217/XXVIII/ Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia     

2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035,                

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 217/XXVIII/ Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia                     

2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021-2035               

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 217/XXVIII/20  Rady Powiatu Otwockiego  z dnia  

29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2021 – 2035, z późn.zm. 

 

Załącznik nr 1  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego    

na rok 2021, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 Wieloletnia 

prognoza finansowa.  

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu  w 2021 roku o kwotę 1.908.843 zł, 

zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 148.045 zł, przychody                  

z tytułu rozliczenia  środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia   27 sierpnia               

2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów            

i projektów dofinansowanych   z udziałem środków unijnych o kwotę 232.260 zł oraz 

przychody z tytułu  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 

1.528.538 zł (środki z FDS). 

 

Zwiększono  wydatki bieżące w latach 2021-2031 o kwotę  4.856.625 zł   z tytułu 

zwiększenia kwoty poręczenia  udzielonego przez Powiat Otwocki dla Powiatowego Centrum 

Zdrowia   Sp. z o.o. w restrukturyzacji do wysokości 11.951.250 zł , w tym: kapitał  – 

10.000.000 zł, odsetki 1.951.250 zł.  Spłatę poręczenia kredytu zaplanowano na lata  2021 - 

2031,    z czego  w 2021 r. spłatę samych odsetek, a od   2022 do 2031 roku spłatę odsetek   

wraz   z    kapitałem. 

 

W poz. 10.11 Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa  w 2020 r. zaktualizowano 

wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu  z limitu spłaty zobowiązań                              

w wysokości wydatków poniesionych na COVID-19.  

 

 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 zaktualizowano łączne nakłady 

finansowe oraz wprowadzono następujące zmiany: 

 

1. zwiększono o kwotę 235.771 zł plan wydatków na 2021 roku oraz  limit zobowiązań,                  

w związku  z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn. ,, Poprawa 

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie 

usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”; łączne nakłady finansowe   

nie ulegają zmianie; 
2. zwiększono o kwotę 39.239 zł plan wydatków na 2021 roku oraz  limit zobowiązań,                      

w związku  z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektu pn.  ,, Aktywna 

integracja w powiecie otwockim”; łączne nakłady finansowe   nie ulegają zmianie; 

3. zwiększono o kwotę 1.528.538 zł plan wydatków na 2021 r. oraz limit zobowiązań,                   

w związku    z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych, 

na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów”;  

łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. 

 
Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


