
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  2021 r.                

poz. 305) 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. 

 

 

 

 

 

Marek Bajson Adwokat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków  na 2022 r.  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, w związku                  

z brakiem realizacji projektów w 2020 r. spowodowanym pandemią COVID-19,                                     

w skutek czego wydłużono  okres realizacji poszczególnych zadań. 

  

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.  

 

W kolumnie   Wykonanie 2020  wprowadzono dane zgodne z faktycznym wykonaniem 

budżetu w roku 2020. 

 

 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 plan wydatków na 2021 rok o kwotę  86.853 zł, na 2022 r. o kwotę 438 zł  

oraz zaktualizowano   limit zobowiązań  w związku  z niewykorzystanymi środkami                      

w 2020 r. na realizację projektu pn. ,, Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół nr 2 w Otwocku”; łączne nakłady finansowe   nie uległy zmianie; 
2. zwiększono plan wydatków na 2021 roku o kwotę 60.920 zł, na 2022 r. o kwotę 5.331 zł 

oraz  zaktualizowano limit zobowiązań, w związku  z niewykorzystanymi środkami                       

w 2020 r. na realizację projektu pn.  ,, Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku”; łączne nakłady finansowe   nie 

uległy zmianie; 

3. zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 374.664 zł, na 2022 r. o kwotę 133.226 zł 

oraz zaktualizowano limit zobowiązań w związku  z niewykorzystanymi środkami                          

w 2020 r. na realizację projektu pn.  ,, Mobilni w Europie”; wydłużono okres realizacji 

projektu do 2022 r, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie; 

4. zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 153.691 zł, na 2022 r. o kwotę 51.231 zł 

oraz zaktualizowano limit zobowiązań w związku  z niewykorzystanymi środkami                          

w 2020 r. na realizację projektu pn.  ,,Nauczyciele przyszłości”; wydłużono okres realizacji 

projektu do 2022 r., łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie; 

5. wprowadzono plan wydatków na 2021 r. w kwocie  96.733 zł, łączne nakłady finansowe 

oraz  limit zobowiązań, w związku  z niewykorzystanymi środkami  w 2020 r. na realizację 

projektu pn.  ,,Szkoła otwarta na świat”; wydłużono okres realizacji projektu do 2021 r.; 

6. zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 6.192 zł, na 2022 r. o kwotę 7.494 zł                

oraz zaktualizowano limit zobowiązań, w związku z nieotrzymaniem środków  w 2020 r.               



na realizację  projektu pn.  ,,Rodzinne drogowskazy” w 2020 r.; łączne nakłady finansowe 

nie uległy zmianie; 

7. zmniejszono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 8.000 zł i  zwiększono plan wydatków                 

na 2022 r. o kwotę 21.733 zł, zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady 

finansowe na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  e-administracji i geoinformacji”;  

8. wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 

województwa (EA)” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000 zł,                                    

w tym: 2021 – 8.000 zł, 2022 r. – 10.000 zł, 2023 r. – 12.000 zł;  

9. zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 300.000 zł  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”;                    

zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

10. zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 100.000 zł  na realizację zadania pn. 

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w 

Gliniance”;  zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

11. zwiększono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 50.000 zł  na realizację zadania pn. 

„Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie”;  zaktualizowano limit zobowiązań         

oraz łączne nakłady finansowe; 

12. zwiększono plan wydatków na  2021 r. o kwotę 200.000 zł na realizację zadania pn. 

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie- Zuzanów -

Czarnowiec”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

13. wprowadzono plan wydatków na  2021 r. w  kwocie 400.000 zł na realizację zadania pn. 

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie 

Kiełczewskie”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

14. wprowadzono plan wydatków na  2021 r. w kwocie 200.000 zł na realizację zadania pn. 

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck”; zaktualizowano 

limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

15. zmniejszono plan wydatków na 2021 r. o kwotę 2.252.000 zł na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Staszica i ul. Kołłątaja w Otwocku na odcinku 

od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder”;  zaktualizowano limit zobowiązań oraz 

łączne nakłady finansowe; 

16. zwiększono plan wydatków na  2021 r. o kwotę 50.000 zł na realizację zadania pn. 

„Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w  Bolesławowie”; zaktualizowano 

limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

17. zwiększono plan wydatków na  2021 r. o kwotę 56.000 zł na realizację zadania pn. 

„Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan   ul. 

Widoczna”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

18. zwiększono plan wydatków na  2021 r. o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn. 

„Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. 

Ciepłowniczej w Karczewie i dalej  do drogi wojewódzkiej   nr 801”; zaktualizowano limit 

zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. 

 

 
Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


