
Uchwała Nr 139/XX/2004
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 74/XIII/2003 z dnia 27.11.2003 r. w sprawie przyjęcia zadań
inwestycyjnych w Powiecie Otwockim na lata 2003-2005.

Uchwała 139/XX/2004
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr 74/XIII/2003 z dnia 27.11.2003 r. w sprawie przyjęcia zadań
inwestycyjnych w Powiecie Otwockim na lata 2003-2005.

Na  podst.  art.  12 pkt  5 i  pkt  8 lit  „c” i  „e” oraz  art.  61 pkt  2 ustawy z  dnia  5 czerwca  1998 r.  o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) art. 109, 110 i 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się w § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
" Dokończenie budowy i modernizacja MłodzieŜowego Domu Kultury w Otwocku
przy ul. Poniatowskiego 10".

§2.

Zmienia się treść § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Źródłem finansowania  zadań będą  dochody własne  powiatu,  pozyskane dotacje  ze  źródeł krajowych i
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju
Regionalnego, darowizny oraz kredyty bankowe."

§ 3.

Uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 74/XIII/2003 Rady Powiatu z dnia 27.11.2003 r.
i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .

§6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

PoniewaŜ w uchwale Nr 74/XIII/2003 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27.11.2003 r. w sprawie przyjęcia
zadań inwestycyjnych w Powiecie  Otwockim w latach 2003 – 2005 koszty realizacji  inwestycji  zostały
przyjęte szacunkowo, a w dodatku koszty realizacji inwestycji wzrosly
od 01.05.2004 r. z tytułu podatku VAT niezbędna jest korekta uchwały.
Obecnie opracowana jest dokumentacja , do której załączone są kosztorysy i na tej podstawie moŜliwe
jest uszczegółowienie wydatków na poszczególne lata realizacji inwestycji.
Wystąpiły  mozliwości  pozyskania  środków obcych  ze  środków  krajowych  i  środków  wspólnotowych  z
Europejskiego Funduszu Rozwoju , stąd został zmieniony w znacznym stopniu udział środkow własnych i
środkow obcych i odzwierciedlone to zostało w załączniku do uchwały.
Dodatkowo projekt przewiduje zmodernizowanie istniejących budynków uŜytkowanych przez MłodzieŜowy
Dom Kultury stąd niezbędna jest zmiana zapisu w §1 pkt 1 uchwały.

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr 139

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 13 sierpnia 2004

Inwestycje długoterminowe Powiatu Otwockiego

Nazwa zadania inwestycyjnego
Dział
Rozdział
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Okres realizacji zadania
Wartość zadania inwestycyjnego
Wielkość wydatku
2003
2004
2005
Środki własne
Środki własne
Środki obce
Środki własne
Środki obce
1/  Dokończenie  budowy i  modernizacja  MłodzieŜowego  Domu Kultury  przy  ulicy Poniatowskiego  10 w
Otwocku
854



854
85407
MłodzieŜowy Dom Kultury w Otwocku ul. Poniatowskiego 10
2003-2005
7.452.656
50.000
541.264
-
1.300.000
5.561.392
2/ Budowa sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego w ZSE-G przy ulicy Konopnickiej 3 w Otwocku
801
80130
Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych Otwock, ul. Konopnickiej 3
2003-2005
6.722.738
50.000
407.500*
2.592.500*
550.911
3.121.827
Razem
x
x
x
x
14.175.394
100.000
948.764
2.592.500
1.850.911
8.683.219

* Na 2004 r. powiat posiada zabezpieczenie kwoty 3.000.000 zł w budŜecie z kredytu bankowego.


