
projekt Nr ……….. 

 

  

 

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. 

 

 

 

Adwokat Jacek Golan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

 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. zwiększono plan wydatków  na 2022 r. o kwotę 1 zł na realizację projektu pn. „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 

zakresie  e-administracji i geoinformacji” do wysokości środków wykazanych w Aneksie     

nr 10 do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.; zaktualizowano limit 

zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

2. zwiększono plan wydatków na  2021 r. o kwotę 79.000 zł na realizację zadania pn. 

„Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr Iw Otwocku”; 

zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

3. zwiększono plan wydatków na  2021 r. o kwotę 55.200 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. 

 

 

 
Z up. Skarbnika 

Główny Księgowy 

Małgorzata Komosa 

 


