
projekt Nr 2 

 

  

 

UCHWAŁA NR ………….. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ……………………. 

 

w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 

29 grudnia  2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2023 – 2037 

 

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.  2022 r.                

z poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwały   Nr 369/LV/22 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 

grudnia  2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 

2023-2037,  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu  Otwockiego z dnia 29 grudnia                     

2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037, 

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 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego  z dnia  

29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

 na lata 2023 -2037 

 

Załącznik nr 1  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego    

na rok 2023, dokonano aktualizacji danych w pozycjach prognozy załącznika nr 1 Wieloletnia 

prognoza finansowa.  

W 2023 r. zwiększono plan dochodów  majątkowych o kwotę 400.000 zł z rezerwy ogólnej 

budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W 

w Pogorzeli”, o powyższą kwotę zwiększono również wydatki majątkowe. 

 

W 2023 r. zwiększono  plan przychodów o łączną kwotę 1.841.646 zł, w tym: 

 § 905 o kwotę 900.001 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 na realizację zadania pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W  ul. Batorego i 

ul. Matejki w Otwocku”, 

 § 906 o łączną kwotę 102.835 zł z tytułu z niewykorzystanych w 2022 r. środków na 

realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym: kwota 8.835 zł projekt pn. 

„Języki obce nasza siłą”, kwota 94.000 zł projekt pn. „Cyfrowy Powiat”, 

 § 950 o kwotę 838.810 zł na pokrycie deficytu. 

 

 Zmiany wpłynęły nieznacznie 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 2023 rok o kwotę 8.835 zł oraz zaktualizowano limit 

zobowiązań na realizację zdania pn. „Języki obce naszą siłą”; łączne nakłady finansowe nie 

uległy zmianie; 

2. zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 4.860 zł, plan wydatków na 2024 rok 

o kwotę 33.590 zł oraz plan wydatków na  2025 rok o kwotę 93.615 zł   na realizację 

zdania pn. „Dotacja na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej”; 

zaktualizowano limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; 

3. zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 800.000 zł, zaktualizowano limit 

zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w 

drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”; 

4. zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 900.001 zł oraz zaktualizowano limit 

zobowiązań na realizację zdania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 

2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W  ul.  Batorego i ul. Matejki w Otwocku; łączne nakłady 

finansowe nie uległy zmianie; 



5. zmniejszono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 400.000 zł zaktualizowano limit 

zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja 

infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na 

modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, 

Nadbrzeż, Brzezinka)”; 

6. zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 642.500 zł oraz zaktualizowano limit 

zobowiązań na realizację zdania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na 

terenie powiatu Otwockiego”; łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. 

 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 

 

 

 


